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1 oktober a.s. de korting voor Vrienden op
aanschaf van producten uit de slijterij komt te
vervallen.

Veiling Oude Flesch

Henk Hettinga

Paleis op de Dam
in voorverkoop
Exclusief voor de Vrienden houdt het
Jenevermuseum een voorverkoop van
jeneveralia. Het gaat om diverse artikelen
uit een leuke collectie, die met steun van de
Vriendenvereniging zijn aangekocht.
Belangstellende Vrienden hebben op
donderdag 22 september tussen één en vijf
uur de eerste keus.
Bij de verkregen voorwerpen van een
particulier uit Capelle aan den IJssel zitten
nogal wat dubbele exemplaren. Deze
overtollige stuks worden door het
Jenevermuseum verkocht om weer financiële
middelen te verwerven. Met de opbrengst van
de actie kan het museum dan opnieuw
aanwinsten voor de eigen collectie bekostigen.
Liefhebbers van jeneveralia kunnen onder
andere kiezen uit boertjes en boerinnetjes van
Bols, oude jeneverglazen en plateelaardewerk. Het goedkoopste artikel is vijftien
euro; het duurste het Paleis op de Dam (KLMhuisje) van 295 euro. De officiële verkoop vindt
plaats tijdens de Brandersfeesten van 23 tot en
met 25 september.

Geen korting meer
De exploitant van het Proeflokaal van het
Jenevermuseum heeft laten weten dat per

De vereniging De Oude Flesch organiseert op
zondag 2 oktober een veiling van oude flessen
en aanverwante artikelen. Onder de
ingebrachte kavels bevindt zich een aantal
flessen en andere voorwerpen, die met
Schiedam en jenever te maken hebben.
Vrienden van het Jenevermuseum kunnen
onder dezelfde voorwaarden meebieden als
leden van De Oude Flesch. Deze vereniging
bestaat inmiddels 32 jaar. Binnen de club ligt
de nadruk op het verzamelen van ambachtelijk
vervaardigd oud gebruiksglas.
Het is de tweede keer dat deze aantrekkelijke
veiling in het Jenevermuseum wordt
gehouden. Het evenement trekt meestal
tussen de tachtig en honderd
belangstellenden. De kopers en kijkers komen
niet alleen uit Nederland maar zelfs uit andere
werelddelen. Het aangeboden materiaal is dan
ook van topkwaliteit. De veiling vindt plaats
tijdens de gewone openingsuren van 13.00 tot
17.00 uur. Het museum is blij deze
uitgesproken liefhebbers over de vloer te
krijgen.

Jenever & kunst gaan
hand in hand
Kunst en jenever gaan al eeuwenlang hand in
hand. De distillateurs gaven vaak opdracht
voor het maken van bijzondere kunstwerken
ter verfraaiing van hun huizen, kerken of
bedrijfspanden.
Reden voor het Jenevermuseum om in de
traditie van de distillateurs te treden en aan
een aantal vooraanstaande Schiedamse
kunstenaars te vragen om twee kunstwerken
te maken. Het gaat om het bewerken van een
gevulde kelderfles Old Schiedam tot een uniek
(z.o.z.)

kunstwerk en om het maken van een
kunstwerk dat geïnspireerd is op jenever. De
resultaten worden tot 30 oktober in het
Jenevermuseum tentoongesteld. Vrienden zijn
van harte welkom om de expositie te
bezichtigen. Daarnaast kunnen de Vrienden
natuurlijk ook deelnemen aan de veiling van de
bijzondere Old Schiedam kunstenaarsflessen
op 8 oktober 2011. Tussen 16.00 en 18.00 uur
zullen deze unieke flessen geveild worden
door Jeroen Krabbendam, notaris bij van der
Valk Notarissen. De opbrengst van deze
veiling komt ten bate van het Jenevermuseum.

Suggesties voor 2012
De Activiteitencommissie van de Vriendenvereniging buigt zich over het programma voor
2012. Mocht je een idee hebben voor een
nieuwe activiteit, laat het dan even weten via
activiteiten@jenevervrienden.nl
Je inbreng wordt erg op prijs gesteld.

„Small is beautifull‟
maar...niet altijd!
Onze Vriendenvereniging mag zich in
toenemende belangstelling verheugen. Nog
steeds melden zich nieuwe leden aan. Wij zijn
het aantal van 200 leden ruimschoots
gepasseerd. Juist in de afgelopen periode
hebben wij weer veel nieuwe leden aan de
royale ledenlijst mogen toevoegen.

Tweelingh druk bezocht
Zo’n veertig Vrienden hebben op vrijdag 26
augustus een bezoek gebracht aan branderij
De Tweelingh. In dit authentieke bedrijf werd
het gezelschap rondgeleid door Marjan
Jansen. Zij is de echtgenote van een nazaat
van de oprichter, Herman Jansen. Het
familiebedrijf is al sinds 1777 in Schiedam
gevestigd.
De meeste aandacht tijdens het bezoek van de
Vrienden kreeg natuurlijk de Notaris, de
originele moutwijnjenever, die nu ook een
biologische versie kent. Na een introductie van
het familiebedrijf konden de Vrienden de
branderij / distilleerderij bezoeken en
rondneuzen in het curieuze museum. Tot slot
was er uiteraard een proeverij.

Het museum is volop „in beeld‟ en de
activiteiten (waaronder boeiende excursies)
van de Vriendenvereniging blijven niet
onopgemerkt. Is „groter groeien‟ doel op zich ?
Beslist niet. Maar een Vriendenvereniging van
enige omvang kan een haar doelstelling
“bevorderen van de groei en bloei van het
museum” beter waarmaken. In overleg met
externen zijn we een club om rekening mee te
houden.
Daarnaast kunnen wij door een groter aantal
contributies „leuke dingen‟ doen voor het
museum. Zo hebben wij onlangs een
schenking aan het museum kunnen doen van
bijzondere „jeneveralia‟. Museumstukjes die wij
nu weer wel kunnen typeren als „small and
beautifull‟

Theo van Giezen,
voorzitter

Veranderingen melden
Verhuisd? Een ander e-mailadres? Geef het
s.v.p. door aan de ledenadministratie van de
vereniging. Dat kan het eenvoudigste door een
bericht te sturen naar
tonheuchemer@gmail.com Zodoende blijf je
per post of computer op de hoogte van de
actuele informatie. Bedankt voor de
medewerking!
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