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Beste Vrienden
We zitten nu al vanaf maart in een situatie,
waarin een normaal verenigingsleven eigenlijk niet mogelijk is. Met lede ogen hebben we moeten zien dat het museum dicht
ging en dat elkaar ontmoeten en elkaar
spreken niet mogelijk was. Weliswaar hebben we tal van digitale mogelijkheden tot
onze beschikking om de afstanden te overbruggen, maar dat is niet wat we diep in ons
hart willen namelijk gezellig samenzijn en
samen onze interesses delen.
Momenteel hebben we wat vrijheid om weer
wat zaken op te pakken. Vooralsnog, want
momenteel neemt het aantal besmettingen
in Rotterdam en omgeving weer toe. Het
museum is weer beperkt open.
Voor het bestuur is de Vriendenfles momenteel de belangrijkste aangelegenheid. Immers meer dan 100 mensen willen jaarlijks
deze fles hebben. En elk jaar maakt een
kunstenaar de Vriendenfles tot een uniek
object. Daarom willen we er in ieder geval
voor zorgen, dat iedereen dit jaar nog zijn
fles krijgt en is de onthulling en uitreiking
aan de burgemeester van Schiedam en aan
de museumdirecteur een jaarlijks hoogtepunt. Het museum helpt mee door een tentoonstelling in de Melcherszaal gedurende
september en oktober van werk van de kunstenaar, die het etiket heeft ontworpen, Willem den Broeder.
Jos Poolman, voorzitter

In memoriam Albert Oosterom (1941 – 2020)
Op 28 juli 2020 heeft Albert op een door
hem zelfgekozen wijze afscheid genomen
van dit aardse bestaan. Al sinds lange tijd
was zijn leven niet makkelijk door het progressieve gedrag van de ziekte Alzheimer.
Dit gaf hem veel verdriet. Toen daar bovenop nog een Covid-19 besmetting kwam,
waar hij gelukkig wel van genas, was ook
de lange revalidatieperiode in het Zonne-
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huis in Vlaardingen geen fijne periode. Volgens Albert was het beëindigen van zijn leven de juiste weg.
Ik heb Albert in twee verenigingen meegemaakt namelijk de Vrienden van het Jenevermuseum en het Koninklijk Schiedams
Mannenkoor “Orpheus “.
In 2010 werd Albert samen met Wim van
den Bergh en Ton Heuchemer gekozen in
het bestuur van de Vrienden. Later was hij
ook actief in de Activiteitencommissie o.l.v.
Wim met het organiseren van leuke uitjes
voor de Vrienden.
Bij het mannenkoor KSM Orpheus is Albert
in januari jl. nog gehuldigd voor 40 jaar lidmaatschap. Naast het zingen bij de 1e tenoren was hij ook op andere fronten werkzaam voor de vereniging.
Samen met
zijn vriend en
levenspartner
Dominique
vormden zij
een graag gezien stel bij de
vele bijeenkomsten, concerten en uitjes van beide verenigingen.
Beide verenigingen verliezen in Albert een
trouw en betrokken actief medelid en een
goede vriend.
Op dinsdag 22 juli heeft het Mannenkoor
met een muzikale zangersgroet nog afscheid genomen van Albert. Voor zover hij
dat kon, heeft hij meegezongen waaronder
zijn geliefde nummer “Frieden”.
De crematie heeft inmiddels op 4 augustus
plaatsgevonden.
Rust zacht goede vriend!
Ton Heuchemer,
(tevens contactpersoon voor eventuele reacties)
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Presentatie Vriendenfles
2020
Het bestuur heeft na raadpleging van verschillende partijen besloten de uitgestelde
uitreiking van de Vriendenfles 2020 dit jaar
door te laten gaan en wel op zaterdag 19
september om 14:00 uur. Het grootste probleem was het vinden van een geschikte locatie, die voldoet aan de coronamaatregelen. Die hebben we gevonden in de Westvestkerk, schuin tegenover museummolen
de Walvisch, adres: Westvest 90, Schiedam. Er gelden echter beperkingen. De anderhalve meter maatregel is van kracht. Er
is daarom slechts ruimte voor in totaal zo’n
60 personen. Deze dienen zich van tevoren
aan te melden met naam, telefoonnummer
en partner en wel/niet behorend tot één
huishouden. Opgeven kan via jenevervrienden@gmail.com. Wie het eerst komt, wie
het eerst maalt. Voor degenen, die buiten
de boot vallen: de uitreiking zal via een
livestream te volgen zijn. De verhuurder
staat vanwege de anderhalve metermaatregel geen catering toe. Dus een borrel drinken na de uitreiking is niet mogelijk.
Uiteraard wordt ervoor gezorgd, dat degenen, die zich aangemeld hebben, hun fles
mee kunnen krijgen. Nadere details hierover volgen nog.
We willen nog eens benadrukken dat we,
wanneer de coronagolf verergert, de bijeenkomst alsnog moeten afgelasten.
Jos Poolman, voorzitter

Uitgifte Vriendenfles en lidmaatschapskaart 2020
Iedereen, die betaald heeft voor een Vriendenfles ontvangt een tegoedbon samen met
de lidmaatschapskaart 2020. De Vrienden,
die zich aangemeld hebben voor de uitreiking op 19 september, krijgen hun fles(sen)
mee. Voor de rest wordt een speciale uitgifte georganiseerd. Hierover ontvangen jullie nog nadere informatie.
Wij hebben moeten constateren, dat een
deel van de flessen nog niet is betaald. Wij
verzoeken iedereen, die nog niet heeft betaald, dit spoedig alsnog te doen, zodat de

uitgifte van de flessen zonder al te grote organisatorische en administratieve problemen kan plaatsvinden.
Jos Poolman, voorzitter

De alternatieve Algemene
Ledenvergadering
Het bestuur van de Jenevervrienden liet in
juni een stortvloed aan e-mailtjes in uw
mailbox (of brievenbus) belanden. Wellicht
is dat een klein beetje overdreven. Maar
toch, het kan u moeilijk zijn ontgaan dat via
deze (digitale) snelweg een alternatieve ledenvergadering werd aangekondigd én afgewerkt.
Voor het bestuur stemde de uitkomst tot tevredenheid, in die zin dat het gedechargeerd is voor het gevoerde (financiële) beleid in 2019. Tevens is het verslag van de
alternatieve vergadering vastgesteld.
Als dat ‘zo makkelijk’ gaat, is deze vorm
dan voor herhaling vatbaar? Nood breekt
wet, maar de Vereniging is veel meer gebaat bij een traditionele, fysieke vergadering. De gedachtewisseling en de discussie
tussen de Vrienden en het bestuur komen
dan veel beter tot hun recht. Die dynamiek
kan in een digitale variant niet worden benaderd. Het was wellicht een aardig experiment, maar we hopen van harte dat het bij
een eenmalige vluchtweg blijft.
Kees Reichardt
NB: het e-mailadres vriendenjenever@gmail.com was alleen bedoeld voor de
digitale ALV en is nu inactief. Gebruik voor
communicatie met het bestuur jenevervrienden@gmail.com .

Jeneverfestival
Het Jeneverfestival vindt plaats op 12 september. Het heeft dit jaar een bijzondere
vorm. En dat heeft weer allemaal te maken
met het coronavirus. Het zal bestaan uit een
vier uur durende live uitzending (livestream)
vanuit Museummolen de Walvisch. Kijk voor
meer informatie op
https://www.jeneverfestival.nl/ .
Jos Poolman, voorzitter
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Project “Oral History”
Tijdens een overleg tussen Vrienden en Jenevermuseum in februari is afgesproken om
binnen een nader te ontwerpen kader samen te werken aan toevoer van jenevergerelateerde verhalen, “oral history” zoals dat
wel eens wordt genoemd. Dat gebeurde in
de zalige onwetendheid van wat ons te
wachten stond in coronatijden. Voor het
soort persoonlijk getinte verhalen waar we
op willen mikken is een speciale wikipagina
op het internet al als platform beschikbaar.
Dat is een samenwerking tussen Schiedamse instellingen. Overleg met hen over
wat we voor elkaar kunnen betekenen op
dat platform stond in de steigers, maar is stil
komen te liggen door de “lockdown” en de
sores die dat met zich meebracht. Het streven is erop gericht om dat snel weer op te
pakken als een en ander weer is genormaliseerd. In de tussentijd kunnen we op eigen
kracht klein beginnen. ELK VERHAAL IS
WELKOM! Geschreven stukjes, foto’s of audiovisueel materiaal van Vrienden die een
groter publiek verdienen zijn welkom. Contactpersoon bij het Jenevermuseum daarvoor is Marco Spruit Bleeker via marco@jenevermuseum.nl. Maar je mag je verhaal uiteraard ook zelf op www.wikischiedam.nl of
www.jeneverwiki.nl zetten!
Uiteindelijk moet er een groter product worden opgeleverd, gerangschikt naar thema s
en al dan niet gerelateerd aan lezingen en
andere activiteiten die onder de Vrienden
worden gerealiseerd. Dat vergt overleg met
partners in en om Schiedam en waarschijnlijk ook het aanboren van externe middelen.
Daarover later meer.
HET MUSEUM DAAGT DE VRIENDEN
UIT!
Maak een foto met een korte beschrijving
van je jeneververzameling. Het museum
plaatst de foto’s en verhalen op www.jeneverwiki.nl en je maakt kans op een mooi cadeaupakket van de museumwinkel en slijterij. Mail jouw foto met beschrijving naar
marco@jenevermuseum.nl .

Als voorbeeld voor zo’n klein begin wil ik
een deel van mijn voorraad hartversterkers
laten zien.

Wie volgt????
Johan de Koster (bestuur Jenevermuseum)

Vacature penningmeester
Hans van de Linde heeft te kennen gegeven te willen stoppen met het penningmeesterschap, Hierdoor ontstaat een vacature.
We willen hierbij een oproep doen aan de
leden om zich aan te melden of namen aan
ons door te geven.
Functieomschrijving/profiel Penningmeester.
Het bestuur van “de Vrienden van het Jenevermuseum Schiedam” is op zoek naar een
vrouw/man, die de verantwoordelijkheid
voor de financiële administratie op zich wil
nemen. De penningmeester vormt samen
met de voorzitter en de secretaris het dagelijks bestuur van “de Vrienden”.
Heb je ervaring met het beheren van financiën en vind je het leuk om hierin een centrale rol te vervullen, dan ben je bij ons van
harte welkom, en informeren we je graag
verder over deze leuke en interessante job.
Daarnaast bepaal je of de plannen van het
3

bestuur financieel haalbaar zijn en vertaal je
het beleid naar financiële overzichten.
Hoogtepunt is de jaarlijkse ledenvergadering waarin financiële verantwoording wordt
afgelegd voor het gevoerde financiële beleid.
De ledenadministratie is op dit moment ondergebracht bij een apart hiervoor aangewezen bestuurslid.
De eigenschappen die voor deze functie
van belang zijn, zijn de volgende:
• Financieel inzicht en ervaring met
boekhouden
• Bekend met boekhoudsoftware
• Organisatievermogen en bestuurlijke
ervaring.
Als jij je aangesproken voelt om hierop door
te gaan, dan kan jij je aanmelden bij de verschillende bestuursleden, en nodigen we je
graag uit voor een gesprek.
Belangrijk om te weten dat het hooguit een
paar uren per week van je vergt. Wel neemt
de druk iets toe op het moment dat de jaarvergadering er staat aan te komen en wanneer de jaarbegroting moet worden gemaakt en gepresenteerd.
Voel jij 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 51 666 844
Kees Reichardt
06 25 006 307
Hans van de Linde
06 22 451 189
Leo van den Adel
06 21 825 232
Rob van der Stel
06 19 269 372
Ton Heuchemer
06 83 123 353

Hans van de Linde

Steun het museum met
een gift of een legaat
Het is waardevol om via uw lidmaatschap
van de Vrienden al een bijdrage te kunnen
leveren aan het Jenevermuseum. Daarnaast kunt u het museum extra steunen met
een donatie of door het opnemen van het
museum in uw testament. Deze zijn vrijgesteld van schenk- en/of erfbelasting. Het
museum heeft hiertoe een handzame folder
gemaakt. Die is hier bijgevoegd.
Jos Poolman, voorzitter

Jeu de boules
Bij Distilleerderij H. van Toor in Vlaardingen
is onlangs op een “geheime” binnenplaats
een jeu de boules baan geopend door Ria
Bronsema – Nederlands kampioen jeu de
boules - en burgemeester Bas Eenhoorn
van Vlaardingen.
Het arrangement bestaat uit een proeverij,
rondleiding en een spelletje jeu de boules,
uiteraard onder genot van een heerlijke
huisgestookte Torine gin. Het is te reserveren via de website van de firma:
http://www.vantoor1883.com .
Een impressie van de opening is te zien op:
http://www.youtube.com/watch?v=P5N84euETiI

.
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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