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Nieuwjaarsborrel zondag
12 januari 2020
De Nieuwjaarsborrel is een initiatief van de
Vrienden van het Jenevermuseum en het
Nationaal Jenevermuseum Schiedam, in
nauwe samenwerking met het Schiedamse
Jenevergilde “Het Gulden Glaasje” en het
Zakkendragersgilde St. Anthonis.
Wij nodigen u van harte uit tussen 14.00 en
16.30 uur in de Melcherszaal van het Nationaal Jenevermuseum aan de Lange Haven
74-76 te Schiedam.
Onder het genot van een hapje en een
drankje willen we met u terugkijken op het afgelopen jaar en gezamenlijk het glas heffen
op het nieuwe jaar.
Wij hopen u op 12 januari te ontmoeten en
wensen u alvast een sfeervolle Kerst en een
goede jaarwisseling.
Graag vernemen wij vóór 31 december of wij
op uw komst mogen rekenen. U kunt zich
aanmelden via jenevervrienden@gmail.com.
Geeft u dan tevens aan of u alleen komt of
met partner.

Nieuwsbrief december 2019

beperkte ruimte niet konden worden opgenomen.
Bij de inventarisatie van al die flessen kwamen allerlei zaken naar voren: technieken,
kleuren, trends, gereedschappen, smaken,
vormen, ambachten, eigenaarschap, marketing, etc. Het lijkt Wim leuk om op een aantal
van die onderwerpen in te gaan en met u
hierover van gedachten te wisselen. Wij zien
u graag bij zijn presentatie.
Rob van der Stel

25 april excursie naar
Baarle Nassau
Het wordt een dagvullend programma naar
dit bijzondere plaatsje aan de NederlandsBelgische grens. Centraal staat een bezoek
aan Zuidam Distillers.

Rob van der Stel

Sociëteit “De Locomotief” in
2020
Zondag 1 maart spreekt Wim Lagendijk over
de geheimen achter de huidige Nederlandse
Jenevers. Het huidige jeneverlandschap omvat meer dan 400 jenevers en is nog groeiende.
Wim is vrijwilliger bij het Jenevermuseum en
beschikt als verzamelaar van al die flessen
over een verbazende hoeveelheid kennis
over dit onderwerp. Hij kent heel veel anekdotes. Hij zal u verbazen met wat hij door het
verzamelen te weten is gekomen.
Het Jenevermuseum wilde bij de herinrichting de link van de jenevergeschiedenis
naar het heden maken. Hiervoor werd een
creatieve oplossing gevonden: een muur van
‘dansende’ jeneverflessen. Al snel bleek dat
jenever uit het buitenland en gin vanwege de

Reserveer deze unieke activiteit alvast in uw
agenda. Inschrijven is mogelijk vanaf 12 januari 2020 tijdens de Nieuwjaarreceptie en
via jenevervrienden@gmail.com .
Rob van der Stel

Samenwerking Vrienden en
Jenevergilde
Het Jenevergilde heeft ons laten weten een
opgaan van het Gilde in onze Vereniging bij
nader inzien niet te willen doorzetten. We
blijven even goede vrienden en we blijven
samenwerken!
Kees Reichardt
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Algemene ledenvergadering en uitreiking Vriendenfles 2020
Noteer alvast in je agenda: 5 april 2020.
We starten de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering om 13.30 uur en de uitreiking
van de Vriendenfles om 15:00 uur.
Jos Poolman

Vacature voor de functie
van PR-medewerker
Herhaalde oproep.
Het bestuur is nog steeds op zoek naar een
vrouw / man, die de Public Relations van
onze vereniging komt versterken.
Vind je het leuk om contacten te onderhouden met media, collega PR-medewerkers
van zusterverenigingen en andere musea
zoals natuurlijk het Jenevermuseum en vind
je het leuk om onze nieuwsbrief samen te
stellen en onze website van informatie te
voorzien, schiet ons dan aan of bel of mail.
Wij zitten dringend om versterking verlegen,
want we komen niet goed toe aan een aantal PR-activiteiten. Het kost niet veel tijd,
maar je wordt wel een spil in de communicatie van de vereniging, intern en extern.
We hebben het liefst, dat je deel uit gaat
maken van het bestuur, want dan zit je het
dichtst bij het vuur. Maar dat hoeft niet per
se.
Voel je je aangesproken en denk je dat je
dit kunt of ken je iemand, die wij zouden
kunnen benaderen, mail dan naar jenevervrienden@gmail.com of bel een van ons.
We willen je graag ontmoeten!
Jos Poolman 06 51666844
Kees Reichardt 06 25006307
Hans van de Linde 06 22451189
Ton Heuchemer 06 83123353
Wim van den Bergh 06 14744132
Leo van den Adel 06 21825232
Rob van der Stel 06 19269372

Jos Poolman

Rondleidingen
Wij willen in 2020 regelmatig rondleidingen
in het Jenevermuseum gaan organiseren
voor nieuwe én bestaande Vrienden. We
willen deze koppelen aan Vriendenbijeenkomsten zoals ledenvergaderingen en de
“Locomotief”. De eerste rondleiding is gepland op 1 maart. Dan is er ook een bijeenkomst van de “Locomotief”.
Rob van der Stel

Stokersfestival
Het Nationaal Jenevermuseum Schiedam is
zaterdag 14 december aanstaande het toneel van het tweede Stokersfestival in Nederland. Dan komen jeneverstokers uit het
hele land bij elkaar. Diverse distillateurs presenteren hun exclusieve gelagerde producten; een uitgelezen kans om je te verdiepen in deze speciale jenevers en distillaten.
Je kunt er de hele dag genieten van bijzondere jenevers en andere gelagerde dranken.
De stokers van het Jenevermuseum zullen
dan een verrassing presenteren!
Er gelden voor bezoekers van het festival
geen speciale tarieven. Er geldt dus de normale museumentreeprijs. Voor de Vrienden
is de entree gratis op vertoon van je voorlopige lidmaatschapskaart 2019. Dat is een uitdraai van je lidmaatschap, die je enige tijd
geleden per e-mail hebt ontvangen.
Ton Heuchemer

Stokers gezocht!
Het stokersteam heeft behoefte aan uitbreiding en zoekt enthousiaste vrijwilligers, die
zich willen bekwamen in het ambacht. Als jeneverstoker zit je met je neus op het proces
van begin tot eind. Je moet weliswaar de
handen uit de mouwen steken, maar je leert
de finesses van het branden en stoken van
jenever kennen. Het vergt ongeveer 1 dag in
de week. Daarnaast ben je als vertegenwoordiger van het stokersgilde betrokken bij
evenementen zoals het Jeneverfestival, Gin
Fever en het Stokersfestival.
Geïnteresseerden kunnen contact opnemen
met de Hoofdstoker Rutger Vismans:
0618084830 of rutger.vismans@!jenevermuseum.nl.
Ton Heuchemer
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Sociëteit “De Locomotief”
Zondagmiddag 3 november was er een bijzondere, geanimeerde lezing met een bijzondere spreker namelijk Deirdre Carasso, directeur van het Stedelijk Museum Schiedam.

Vriendenflessen nog niet
afgehaald.
Er is nog een aantal Vrienden die hun Vriendenfles van 2019 nog niet hebben opgehaald.
Tegen inlevering van de tegoedbon die begin
april 2019 is verzonden kan de fles tot 31 december 2019 in het museum worden verkregen. Na die datum wordt de fles toegevoegd
aan de algemene voorraad.
Leo van den Adel

De Vrienden in “De Oude
Flesch”
Deirdre liet met veel voorbeelden en afbeeldingen zien hoe het Stedelijk Museum met
kunst en historie een bijdrage wil leveren aan
een sterke (Schiedamse) gemeenschap. Het
museum heeft zich daarom onder andere als
doel gesteld veel bezoekers te lokken en
nieuwe doelgroepen aan te boren zoals
groepen met een andere culturele achtergrond. Dit wordt gedaan met een grote diversiteit aan onderwerpen en zo actief mogelijk
bezig zijn met de media. En daar slagen ze
goed in gezien de landelijke publieksprijs, die
ze hebben gewonnen, en de vele malen dat
ze de landelijke publiciteit hebben gehaald
zoals met de bokswedstrijd in het museum
tussen de directeur en een kunstenaar.

Het tijdschrift “De Oude Flesch” bestaat 40
jaar. Een aantal Vrienden kennen het blad. In
januari 2020 wordt een jubileumnummer uitgebracht. Wij hebben een bijdrage aan dit
nummer geleverd met een artikel over het
ontstaan van het etiket op de Vriendenfles.
De voorzitter van onze kunstcommissie, die
de kunstenaars uitzoekt en opdracht geeft
voor het ontwerpen van het etiket, - Theo
van Giezen – heeft het stuk geschreven.
Ton Heuchemer

Er was bewondering alom voor haar inzet in
het geheel.
Jos Poolman
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