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In memoriam 
Ons bereikte het droevige bericht dat de 
vrouw van Henk Hettinga – Fang - op 26 
mei is overleden. Fang was al geruime tijd 
ernstig ziek. Ze was een graag geziene 
verschijning als vrijwilliger binnen het 
museum en bij Jeneverfestivals. Haar 
vrolijkheid was altijd aanstekelijk en vele 
Vrienden kenden haar.  

 
De crematie heeft in besloten kring 
plaatsgevonden. 
Wij wensen Henk en de familie veel sterkte 
toe in de verwerking van het verdriet.  
 
Jos Poolman, voorzitter 
 

Beste Vrienden 
 
Bij het verschijnen van deze ‘Gedistilleerd’ 
zijn nog allerlei maatregelen van kracht, die 
het coronavirus moeten indammen. Het 
verengingsleven ligt in heel Nederland nog 
steeds plat. Dit raakt ook de Vrienden. Zo 
gingen de Algemene Ledenvergadering en 
de uitreiking van de Vriendenfles 2020 niet 
door. Samenkomsten in het museum zijn 
niet mogelijk. Echter, statutair moeten vóór 
1 juli de jaarstukken worden vastgesteld in 
een ALV en de Vriendenflessen 2020 
kunnen niet wachten tot 2021. Het bestuur 
is druk bezig dit op te lossen. 
 
Jos Poolman, voorzitter 
 
 

Andere aanpak algemene 
ledenvergadering 2020 
De ALV van 5 april, die niet door is gegaan, 
was bedoeld om de jaarstukken goed te 
laten keuren. Dit betreft het verslag van de 
ALV van 6 oktober 2019, het Jaarverslag 
2019 en de jaarrekening 2019 (incl. 
bevindingen kascommissie). Statutair moet 
dit gebeuren vóór 1 juli 2020. Gezien het 
onzekere verloop van de coronacrisis is het 
naar de mening van het bestuur niet 
mogelijk een ALV te laten plaatsvinden vóór 
deze datum. 
Samenkomsten met meer dan 30 personen 
zijn immers verboden. Naast de vraag of 
een dergelijke samenkomst voor 30 
personen te organiseren is in of bij het 
museum, kunnen we voor een ALV moeilijk 
een beperking opleggen aan de opkomst. 
Om de benodigde voortgang toch te 
waarborgen kiezen we voor een 
alternatieve aanpak. Hier zullen we u 
spoedig apart over informeren. 
 
Jos Poolman, voorzitter 
 

Uitreiking Vriendenfles 
2020 
Er wordt samen met de directeur bekeken 
of de uitreiking van de Vriendenfles 
gekoppeld kan worden aan het 
Jeneverfestival. Het Jeneverfestival is 
gepland op 12 september. Of dat allemaal 
zal lukken, is nog de vraag. Waarschijnlijk 
geldt dan nog steeds een beperking van 
samenkomsten. Het bestuur is samen met 
de kunstcommissie, het museum en in 
overleg met het kabinet van de 
burgemeester aan het nagaan wat de 
mogelijkheden zijn. 
 
Jos Poolman, voorzitter 
 
 

 
Winnaar puzzel 

http://www.jenevervrienden.nl/
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Gedistilleerd april 2020 
De oplossing is: “Blijf gezond Vriend”. Uit de 
ontvangen juiste oplossingen hebben we de 
volgende winnaar gekozen: Martin 
Bronscheer. Wij vragen de winnaar zich te 
melden bij ondergetekende, Rob van der 
Stel, via jenevervrienden@gmail.com  om te 
overleggen hoe de prijs naar hem toe zal 
komen. 
 
Rob van der Stel 
 

Voor de lange dagen 
Om de verveling van het vele thuiszitten 
tegen te gaan hebben we enige youtube-
filmpjes voor jullie opgezocht. De titels 
spreken voor zich:  
 
Zwart Nazareth: 
https://www.youtube.com/watch?v=fd7fLeDi
KIE De Historische Vereniging Schiedam 
verzorgt een stadswandeling, vanwege de 
coronacrisis is het nu een virtuele 

wandeling: 
https://www.youtube.com/watch?v=lEazPkz
roOY&feature=youtu.be  
 
Historische Atlas 
een filmpje over de geschiedenis van 
Schiedam, waaronder de opkomst van de 
branderijen:  
https://www.youtube.com/watch?v=fi496wQ
dCDM 
 
De grootste molens van de wereld 
Een promotiefilmpje van Schiedam waarin 
de Schiedamse molens en hun rol in de 
jeneverindustrie: 
https://www.youtube.com/watch?v=C047M6
v4VXs 
 
Jenevermuseum introduceert Old Schiedam 
Filmpje uit 2010: 
https://www.youtube.com/watch?v=n5wMq7
Lsdvw 
 
Rob van der Stel 
 

 
 
 
Een goede gezondheid staat voorop, vooral nu het coronavirus nog 
onder ons is. Het bestuur van de Vrienden hoopt, dat iedereen in 
goede gezondheid blijft! 
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