
Goedenavond, 
 
Mijn naam is Marcel van Wieringen en ik spreek ook namens mijn broer Erwin, wij 
zijn van KEK! Ons doel – is het Gezellenhuis aan de Rondehoep weer terug te 
geven aan de gemeenschap van Ouderkerk.  
 
5 jaar geleden zijn wij begonnen met ons lokale biermerk en tegelijkertijd zijn wij 
gestart met een businessplan voor het Gezellenhuis. Het Gezellenhuis staat leeg - 
en dat voelt, net als bij vele dorpsgenoten, heel slecht. De rijke historie samen met 
de vele verhalen stimuleerde ons om met een plan te komen, om het Gezellenhuis 
weer in te richten voor de gemeenschap van Ouderkerk. Het realiseren van ons idee 
bleek destijds ingewikkeld en een meerjarig proces waar tijd - en geduld voor nodig 
is. Tijdens het ontwikkelen van dit plan hebben wij altijd als uitgangspunt genomen 
dat de functie een verrijking moet zijn voor alle inwoners van Ouderkerk. Waardoor 
woningen en/of kantoor automatisch geen optie zijn. Daarnaast gaat het om een 
monumentaal pand dat niet mag worden gesloopt. Wij hebben een plan dat het 
pand kan redden en het toekomstbestendig kan maken. Wij maken het weer publiek 
toegankelijk en geven het de bestemming die het ooit had; een ontmoetingsplek 
voor het hele dorp en omstreken.  
 
Wij als autochtone Ouderkerkers - vinden Ouderkerk het mooiste dorp van 
Nederland. Het Gezellenhuis is voor ons één van de weinige plekken in het dorp 
voor een goede en gezellige thuisbasis. Wij hebben nagedacht over de invulling en 
de manier om zo‟n kostbare plek terug te verdienen. Iets dat past bij het gebouw - 
de historie - en functie, en dat past in de omgeving.  
 
Wij zijn de brouwers uit Ouderkerk en wij hebben de ambitie om iedereen die 
geïnteresseerd is - te laten zien hoe wij dit lokale bier maken. Dit willen we doen 
door middel van een micro-brouwinstallatie waar we op kleine schaal, maximaal 1x 
per week en overdag, alleen onze specials zullen brouwen, zonder geluid en 
geuroverlast voor de buurt. Voor de duidelijkheid: - er zal dus geen 
productiebrouwerij komen voor onze grote batches en flessen, dat doen wij extern. 
Hier maken wij “special editions” voor deze plek, bieren die genuttigd kunnen 
worden - tijdens één van de bijzondere voorstellingen op het podium.  
 
Want dat is wat wij Ouderkerk willen teruggeven: een plek waar creativiteit en 
ontspanning samen komen met lekker eten en drinken. Het toneel zal als podium 
dienen voor singer-songwriters, theater, cabaret, film, lezingen en musicals. Wij 
willen de cultuur terugbrengen in het dorp, in de huiskamer van Ouderkerk. Maar -
waar je naast de culturele beleving ook van tevoren - of achteraf - iets kunt eten en 
drinken, binnen of buiten op het terras. Het eten zal, net als bij de BANQ uit de 
streek komen en afkomstig van lokale ondernemers. Wij willen een laagdrempelige 
betaalbare kaart met hapjes om te delen en wat meer focust op het milieu - door 
middel van een vegetarische insteek. Er komt een daghap, voor alle alleenstaanden 
en senioren uit de buurt, die aan de stamtafel kunnen aanschuiven, of waar we aan 
huis bezorgen. Wij werken uiteraard weer met een lokaal team wat naast 
gezelligheid, ook goed is voor de werkgelegenheid in de gemeente.    



 
Toen wij destijds met de BANQ begonnen reageerden velen verontwaardigd; „nog 
een horecatent in Ouderkerk?!‟ Samen met Paul en Bart hadden wij iets anders voor 
ogen, want natuurlijk ga je niet hetzelfde bieden als hetgeen wat er al is. In het 
begin stonden de buren niet te springen en was de lokale horeca ook niet blij met 
extra concurrentie. Maar na 2.5 jaar begreep niemand (met name de buren, de 
horeca en de lokale gemeenschap) dat wij ermee moesten stoppen. 
Dit heeft ons alleen maar meer gedreven om een permanente huiskamer voor 
Ouderkerk te realiseren. Om ons dorp aan de wereld te laten zien, zullen er een 
aantal slaapkamers komen in de vorm van een Bed & Breakfast. De omgeving van 
ons pittoreske Ouderkerk - met natuur aan de ene kant en stad aan de andere, dient 
zich als ideale uitvalsbasis voor een nacht of weekendje weg. Om de gasten zoveel 
mogelijk van de rust van Ouderkerk te laten genieten, wordt de voortplanting van 
geluid op het terras - en geluid van binnen naar buiten gelimiteerd. Dit heeft 
natuurlijk een positief effect op de rust in de gehele buurt.  
 
Wij zien het als een groot compliment hoe dit nieuws binnen de gemeenschap leeft 
en het is overweldigend hoeveel positieve en enthousiaste reacties we in de 
afgelopen twee weken hebben ontvangen. Gelukkig komen deze Ouderkerkers niet 
allemaal inspreken vandaag, want dan zou het een erg lange avond worden.  
 
Wij willen met ons droomplan - Ouderkerk weer een huiskamer geven - en het 
Gezellenhuis is hiervoor de uitgelezen plek.  
 
Bedankt voor de aandacht. 
 




