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Nieuwjaarsborrel zondag
12 januari 2020.
Op zondagmiddag 12 januari werd tijdens de
zeer geslaagde en goed bezochte Nieuwjaarsbijeenkomst geproost op een voorspoedig en vruchtbaar 2020. De bijeenkomst was
een co-productie van de Vrienden van het
Jenevermuseum en het Nationaal Jenevermuseum. Ook het Jenevergilde Het Gulden
Glaasje en het Zakkendragersgilde Anthonis
deden een duit in het zakje. Er kwam veel lof
voor deze brede samenwerking.
Van gemeentelijke zijde was burgemeester
Cor Lamers langdurig aanwezig. Het was
goed om weer te kunnen constateren dat hij
zowel het museum als de Vrienden een
warm hart toedraagt. Ook Duncan Ruseler,
de wethouder van Cultuur, kwam polshoogte
nemen.
Als spreker beten onze
voorzitter Jos Poolman
en museumdirecteur
Marjolein Beumer het
spits af. Zij keken vooruit naar de talrijke activiteiten van de respectievelijke organisaties in
het komende jaar. Jos
brak een lans voor het
versterken van de samenwerking met zowel
het museum als met
zusterorganisaties. De
burgemeester sloot
zich bij dat pleidooi aan en veroorloofde zich
een doorkijk tot 2025, wanneer Schiedam het
750-jarig bestaan zal vieren. Willeke Vester
en Leen van Andel, dekens van de gildes,
sloten de rij.
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heel in stijl samengesteld uit lokale producten, was van hoog niveau! Chapeau!

Kees Reichardt

Toegangspassen voor
2020.
Met ingang van 2020 ontvangen de Vrienden
jaarlijks een toegangspasje. Hiermee komen
de bestaande pasjes te vervallen.
Vrienden van het Jenevermuseum hebben
op vertoon van dit pasje gratis toegang tot
het museum en molen de Walvisch. Bovendien ontvangen ze 10% korting op aankopen
in de slijterij van het museum en op producten van de molen.
Vrienden die hebben gekozen voor de jaarlijkse ontvangst de Vriendenfles, ontvangen
het toegangspasje bij de tegoedbon en het
certificaat.
De overige Vrienden kunnen in 2020 hun
toegangspasje afhalen bij een bezoek aan
het Jenevermuseum.
Leo van de Adel

Rondleiding Jenevermuseum.
Rondleiding voor oude én nieuwe leden 1
maart om 12.00 uur – melden bij de receptie
Nationaal Jenevermuseum.
Rob van der Stel neemt je mee door de branderij en het museum.
Geïnteresseerden kunnen zich tot 25 februari
opgeven door een e-mail te sturen naar: jenevervrienden@gmail.com.
Rob van der Stel

Ten slotte, niet onbelangrijk, de catering, ge1

Sociëteit “De Locomotief” 1
maart 14:00 uur.
De geheimen achter de huidige Nederlandse
jenevers
Het huidig jeneverlandschap omvat meer
dan 400 jenevers en is nog groeiende.
Wim Lagendijk, vrijwilliger bij het Jenevermuseum, zal uw vragen beantwoorden bij
zijn presentatie en u verbazen met wat hij
door het verzamelen van al die flessen 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 ook gin niet
pasten. Immers, we hebben maar beperkte
ruimte.
Met het ontwikkelen en inventariseren van
die honderden flessen kwamen allerlei zaken
naar voren: technieken, kleuren, trends, gereedschappen, smaken, vormen, ambachten,
eigenaarschap, marketing. 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.
Geïnteresseerden kunnen zich tot 25 februari
opgeven door een e-mail te sturen naar: jenevervrienden@gmail.com.
Rob van der Stel

Op 5 april twee bijeenkomsten!
Zondag 5 april wordt een drukke dag voor de
Vrienden.
Eerst vindt in de Melcherszaal om 13.30 uur
de Algemene Ledenvergadering plaats.
Naast de traditionele jaarstukken in de vorm
van het inhoudelijke en financiële jaarverslag, komen voorstellen aan de orde voor
een lichte contributieverhoging in 2021 en
voor de bijdrage in 2020 van de Vereniging
aan het Jenevermuseum. De voortgang van

het actieplan inzake de toekomst van de
Vriendenvereniging prijkt eveneens op de
agenda. Ten slotte staan we stil bij het afscheid als bestuurslid van Wim van den
Bergh.
Om 15.00 uur is het tijd voor de presentatie
van de Vriendenfles 2020. Het ontwerp van
het etiket is van de hand van Willem den
Broeder, een rasechte Schiedammer. Op de
website van onze Vereniging, vindt u meer
informatie over de kunstenaar en zijn bijdrage. Daar treft u ook een interview van
Theo Reyman met hem aan https://www.jenevervrienden.nl/nieuws/willem-den-broederontwerpt-etiket-vriendenfles-2020-helemaaldigitaal. Burgemeester Cor Lamers zal op 5
april het etiket onthullen en de nieuwe Vriendenfles presenteren.
Kees Reichardt

Onvermijdelijke prijsverhoging Vriendenfles.
Omdat dit jaar voor ons de inkoopprijs van
een fles moutwijn is gestegen moet helaas
ook de prijs van de Vriendenfles iets omhoog. Bij een lidmaatschap ‘met fles’ betaalt
u dit jaar € 32,50 voor de fles (exclusief lidmaatschap). Toch biedt deze prijs een niet te
versmaden voordeel ten opzichte van de –
eveneens gestegen – prijs van een fles Old
Schiedam in de (museum)winkel!
Hans van de Linde

Excursie 25 april naar
Baarle-Nassau volgeboekt!
Wij zijn zeer verheugd met de grote belangstelling voor deze excursie en zijn na alle
voorbereidingen blij dat we met een volle bus
op stap kunnen gaan. Helaas hebben wij een
aantal Vrienden op de wachtlijst moeten zetten en vragen u dan ook, als u onverhoopt
verhinderd bent, ons daarvan zo spoedig
mogelijk in kennis te stellen.
Wij zullen u ruimschoots op tijd nader informeren omtrent het programma en de juiste
plaats en tijdstip van vertrek. Mocht u vergeten zijn om relevante gegevens (zoals dieetwensen) aan ons door te geven, laat u dit
dan tijdig aan ons weten.
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Ter informatie hebben we de lijst van deelnemers aan de excursie bijgevoegd bij de
Nieuwsbrief.
Rob van der Stel

Sociëteit “De Locomotief”
3 mei 14:00.
Centraal staat de bereiding van moutwijn
en de historische aspecten, die bij de bereiding van belang waren en nu nog zijn. De
voordracht wordt verzorgd door Leo Fontijne, eigenaar van Distilleerderij H. van
Toor Jz.
Noteer deze datum alvast in jullie agenda.
Meer informatie volgt.
Jos Poolman
NB: voorafgaand wordt een rondleiding
door het museum georganiseerd om 12.00
uur.

Wist u dat?.

Stokersfestival.
Zaterdag 14 december 2019 werd in de Melcherszaal het jaarlijkse stokersfestival gehouden. Het festival werd geopend door de
directeur van het museum Marjolein Beumer,
met als thema; op kleine schaal geproduceerde jenever van hoge kwaliteit.
Een klein aantal stokers/distillateurs presenteerde hun producten. Ook het Jenevermuseum zelf was uiteraard aanwezig. De
stokers gaven uitleg over hun producten en
de wijze waarop deze tot stand kwamen. Zo
was er een stoker uit Limburg die werkt met
een ketel waarin de jenever in één destillatieproces dubbel wordt overgehaald. Het gevolg hiervan is een aanzienlijke stijging van
het alcoholpercentage in niet twee maar één
proces.
Het festival werd goed bezocht door de
Vrienden van het Jenevermuseum en belangstellenden die misschien nog Vriend
gaan worden. Ook de Belleman uit jeneverstad Hasselt was met vrouw aanwezig. Hij
vroeg de áááándacht voor een jenever die hij
zelf had laten ontwikkelen. Deze smakelijke
jenever werd ter plaatse gepresenteerd en
geproefd. Het smaakte naar meer.

Dit jaar, in 2020, wordt een nieuw Bewijs van
Lidmaatschap voor de Vrienden van onze
Vereniging geïntroduceerd. Natuurlijk weet u
dat u dan na vertoning van het lidmaatschapsbewijs gratis toegang tot het Jenevermuseum heeft en korting krijgt in de museumwinkel.
Echter, als u ook in het bezit bent van de landelijke Museumkaart, laat deze dan scannen door de receptie. U levert daarmee een
belangrijke bijdrage aan de exploitatie van
het Museum. Het Museum krijgt namelijk van
de Stichting Museumjaarkaart, die de kaart
uitgeeft, tot 63% van het toegangsgeld terug.
Dit blijkt uit de jaarcijfers van 2018 van de
Stichting.
Voor het Jenevermuseum betekent dit zo’n €
7,50 per bezoek aan inkomsten! Veel Vrienden bezoeken het museum meerdere keren
per jaar. Het museum kan die extra steun
dus heel goed gebruiken!

Onze eigen stoker Rutger presenteerde een
in het museum geproduceerde nieuwe jenever die in samenwerking met een grote bierbrouwer tot stand is gekomen. Het gaat om
een blend van moutwijn en gerstewijn. Deze
werd gepresenteerd in een fraaie zwarte
kruik van 0,7 ltr. met de naam “DUIVELSGELUK”. Ook deze smaakte naar meer.

Kees Reichardt

Ton Heuchemer
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Besturen kijken naar de
toekomst.
Het bestuur van de Vrienden en het bestuur
van het Jenevermuseum hebben op 12 februari in een informele sfeer met elkaar gesproken hoe de relatie tussen de Vrienden
en het museum erbij staat.
Het museumbestuur vindt de Vrienden belangrijk voor het museum als ambassadeurs.
Er werden door beide partijen ideeën aangedragen om deze rol verder uit te bouwen. De
Vrienden en het museumbestuur zullen jaarlijks de stand van zaken te bespreken.
Alle aanwezigen vonden het een nuttige bijeenkomst. Uiteraard zal hier in de komende
ALV of een eerstvolgende Nieuwsbrief nog
op worden teruggekomen.
Jos Poolman

Aktieplan Vrienden.
In de Algemene Ledenvergadering van 6 oktober 2019 hebben we gediscussieerd en besluiten genomen over de onderwerpen, die
het bestuur belangrijk vindt voor de toekomst
van de Vrienden.
Sindsdien heeft het bestuur niet stilgezeten
en zijn er een behoorlijk aantal acties in gang
gezet. Het volledige overzicht kunt u bij ons
opvragen en is ook beschikbaar op de komende ledenvergadering. Gebruik hiervoor
jenevervrienden@gmail.com.
Hier volgt een selectie, uitgesplitst naar de
doelgroepen die in de Toekomstvisie worden
genoemd.
Voor de leden / Vrienden worden meer
rondleidingen in het museum georganiseerd,
gekoppeld aan een evenement zoals een lezing in de “Locomotief”. Verder wordt met het
museumbestuur gekeken naar een andere,
mogelijk betere invulling van onze doelstelling (ambassadeursrol). Er worden plannen
gemaakt voor een grotere Vriendenvitrinekast in de Melcherszaal met ernaast een zuil
met schermen.
Medewerkers en vrijwilligers van het museum krijgen ruimte in de Nieuwbrief, als er
vacatures zijn. Verder zullen ze ook uitgenodigd worden voor de “Locomotief” en excursies.
Met de zusterorganisaties binnen het
Schiedamse wordt een periodiek bestuurlijk

overleg opgestart, in eerste instantie om
agenda’s gelijk te schakelen en in tweede instantie om te bezien waar nauwer samengewerkt kan worden. Vooruitlopend hierop,
hebben we de nieuwjaarsborrel dit jaar weer
breed opgezet en willen dat blijven volhouden.
Onder de (nieuwe) inwoners van Schiedam
zal een wervingsactie worden georganiseerd
in de nieuwe seniorencomplexen op de Parkweg.
Op dit moment zijn de betrokkenen in de
Jeneverindustrie vooral belangrijk voor het
genereren van onderwerpen voor de “Locomotief”.
Een aantal onderwerpen hebben we in de
wacht gezet, omdat we daar de capaciteit of
PR-expertise voor missen of omdat er wat
anders aan de hand is, Zo ligt m.b.t. de doelgroep College en Gemeenteraad het beste
moment voor een infopakket aan de commissies Cultuur en de wethouder Cultuur aan
het begin van een collegeperiode.
Jos Poolman
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