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In tijden van nood: vrienden
leren kennen
Is er sprake van “tijden van nood”? In ieder
geval is er sprake van “zwaar weer voor het
Jenevermuseum”. En wel financieel zwaar
weer. Meer kosten en minder inkomsten met
de mogelijke negatieve doorwerking daarvan.
Uiteraard is het aan het bestuur en de directie
van het Jenevermuseum hierover de
gesprekken met de relevante partijen te
voeren. Deze vinden thans dan ook plaats.
Zonder op de “ins en outs” van de financiële
situatie in te kunnen gaan, kan gesteld worden
dat de huidige situatie er helaas niet
„veelbelovend‟ uitziet. Gelet op de doelstelling
van de Vereniging Vrienden van het
Jenevermuseum kunnen wij niet zomaar
toekijken en in deze nieuwsbrief louter over
activiteiten voor de leden praten.
Wij moeten als “vrienden in tijd van nood” van
ons laten horen. Daar is ook nadrukkelijk om
gevraagd tijdens de Algemene
Ledenvergadering van 1 mei jl. en over
gesproken tijdens de eerste vergadering van
het nieuw samengestelde bestuur van onze
vereniging.

Voor de verdere communicatie met u, de leden
van de vereniging, zullen wij ons zo goed
mogelijk laten informeren

Daarnaast – en in de pas lopend met het
bestuur van het Jenevermuseum – pakken wij
activiteiten op, die het museum in tijden van
zwaar weer van vrienden mag verwachten.

Theo van Giezen, voorzitter
_____________________________________

Verrassend „feestje‟ bij
De Kuyper
Het was een klein „feestje‟ op donderdag 8
april bij De Kuyper aan de Buitenhavenweg.
Eerst brachten de leden van de
vriendenvereniging een bezoek aan het depot
van het Jenevermuseum, dat in een van de
gebouwen van de bekende distilleerderij is
ondergebracht.
Hier zwaait Henk Hettinga professioneel de
scepter. Deze medewerker Collecties is één
dag per week met zes vrijwilligers in de weer
om alle aanwinsten te registeren en
fotograferen.
Na een prima lunch, aangeboden door De
Kuyper, kon het gezelschap in de uiterst
moderne ontvangstruimte genieten van de
verrichtingen van de bartenders Martin Baan
en Chiokke de Rosalia.
Zij toverden de wonderlijkste cocktails
tevoorschijn, die vervolgens door de gasten
(met een rietje!) mochten worden geproefd.
Namen als Caipirinha, Mojito en Mandrinsour
verbergen sinds het „werkbezoek‟ van de
vrienden, geen geheimen meer….

Afscheid Willem-Jan ten Wolde

Nieuwsbrief per e-mail

Het bestuur van de vriendenvereniging is
onlangs uitgebreid met niet minder dan vier
leden. De nieuwkomers zijn Ton Heuchemer
(ledenadministratie), Albert Oosterom
(penningmeester), Wim van den Bergh
(activiteiten) en Theo Reyman (communicatie).
De laatste liep al een tijdje „stage‟ als pradviseur van het bestuur.

Tegenover de schets van „trendy yuppen die
bij een wijnproeverij al twitterend in gesprek
zijn over het leasen van een mooie
druivenrank‟ lijkt een ander ietwat oubolliger
beeld te bestaan. Dat van de wat oudere
jeneverliefhebber die niets op heeft met de
huidige communicatiemiddelen.
Gelukkig vormen beide sfeertekeningen een
karikatuur. Evenals jong en oud kunnen
genieten van wijn én jenever, zo zijn gelukkig
ook de huidige communicatiemiddelen niet
voorbehouden aan één groep! Maar
toch…tijdens de Algemene Ledenvergadering
leidde de vraag of de nieuwsbrief voortaan per
e-mail kon tot reacties.
Los van het feit dat sommige leden aangeven
graag een papieren nieuwsbrief te ontvangen,
werd ook gesteld, dat niet iedereen over een email adres beschikt. Beste jenevervriend, laat
zien dat u niet in één hokje te vangen bent en
stuur ons uw e-mail adres. U kunt dit doen
naar activiteiten@jenevervrienden.nl.
Afhankelijk van de reacties kunnen wij de email als communicatiemiddel inzetten.

Tijdens de ledenvergadering nam bestuurslid
Willem-Jan ten Wolde afscheid. Voorzitter
Theo van Giezen prees de vertrekkende
penningmeester om zijn veelzijdige
inzetbaarheid, waaraan overigens gelukkig niet
helemaal een einde zal komen. Willem-Jan
ontving een Oprechte Hollandsche Genever
van het merk Locomotief van distilleerderij
P.Melchers van voor 1930. Zijn echtgenote
kreeg een prachtig boeket bloemen.

Vier nieuwe bestuursleden
Het nieuwe bestuurslid Albert Oosterom
maakte al op jonge leeftijd kennis met de
jenever. “Ik mocht met mijn vader achterop de
fiets mee naar de jeneverstokerijen. Hij was
douanier en ik mocht de alcoholvaten
verzegelen. Later ging ik als zovelen in de
scheepsbouw werken en werd vervolgens
logistiekmanager in de thuiszorg”.
Het tweede nieuwe bestuurslid Wim van den
Bergh was 35 jaar werkzaam bij C&A
Nederland. Na deze periode maakte Wim zich
o.m. verdienstelijk als vrijwilliger bij Bureau
Slachtofferhulp in Rotterdam. ”Ik ben jaarlijks
(als er plaats is) een week actief op de
Zonnebloemboot. Verder zing ik bij het
Koninklijk Mannenkoor Orpheus”.
Ton Heuchemer heeft zijn sporen o.a. verdiend
als slijter-vinoloog in de horecagroothandel.
Ook hij is lid van Orpheus. “Het zingen in een
koor is al zo‟n 50 jaar mijn grootste hobby”,
aldus Ton. Hij is overigens net als Albert een
echte Schiedammer.

Opborrelende activiteiten…
Er staan twee activiteiten op de agenda voor
na de zomervakantie;
De eerste aflevering van sociëteit De
Locomotief. Die zal op donderdag 30
september worden gehouden. Plaats: het
Proeflokaal van het Jenevermuseum. Tijd : van
vier uur tot half zes. De bijeenkomst staat in
het teken van de actuele ontwikkelingen rond
het Jenevermuseum. Leden zijn welkom.

Voor donderdag 7 oktober staat de workshop
Jeneverkruiken beschilderen op het
programma. Plaats: Galerie Jabelle aan de
Lange Haven 50a. Begin 13.30 uur. Na afloop
is er een drankje. Voor leden van de
vereniging is de prijs € 30,-- p.p. Aanmelden
via activiteiten@jenevervrienden.nl. Let op: er
zijn nog enkele plaatsen beschikbaar!
Deze nieuwsbrief is een uitgave van de
Vereniging Vrienden van het
Jenevermuseum – zomer 2010

