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Peter Elderman zoekt
vrienden met warm hart
‘Nu ik enkele maanden voorzitter ben en
veel leden beter heb leren kennen, heb ik
geen spijt van mijn beslissing. De
vereniging van vrienden is zeer actief en de
manifestaties die ik in het afgelopen jaar
heb mee mogen maken, beloven veel goeds
voor de toekomst.’
Dat zegt Peter Elderman die vanaf april de
voorzittershamer van de Vereniging Vrienden
van het Jenevermuseum hanteert. Hij vindt het
een eer om zich te mogen inspannen voor het
Jenevermuseum, dat een belangrijk deel van
het erfgoed van de jeneverindustrie in
Schiedam bewaakt en in stand wil houden. Als
het aan Peter ligt streven we naar een groter
draagvlak van vrienden, die het museum een
warm hart toe dragen en zich hiervoor inzetten.

Interessante activiteiten zijn voor een
vereniging als de onze van levensbelang.
Hierdoor trekken we nieuwe leden aan en
behouden we bestaande’. Wel moet volgens
Peter daarbij het doel van de vereniging goed
in de gaten gehouden worden. De vereniging
is primair - zoals zijn voorganger Theo van
Giezen dat zo beeldend kon zeggen - ‘de
buitenboordmotor voor het museum en niet
een gezelligheidsvereniging’.

Peter geeft aan dat het nieuwe bestuur zich
primair wil laten leiden door wat er leeft onder
de leden. Hij heeft met veel interesse de
ideeën aangehoord, die door de leden in
vergaderingen van 29 april en 29 juni zijn
geventileerd. Inmiddels is het bestuur hard
bezig om hieraan uitwerking te geven.

Peter zet zich momenteel vooral in voor de
interne processen rond de begroting, de
ledenadministratie, de website en de
organisatie van de vriendenfles 2013. Ook het
contact met de leden en de directie van het
museum krijgen veel aandacht. Dit heeft te
maken met zijn professionele achtergrond.
Peter is van oorsprong econoom en beschikt
over een gedegen ICT-kennis.

Taak voorzitter is bescheiden
De taak van de voorzitter is daarbij bescheiden
en niet belangrijker dan die van de andere
bestuursleden. ‘We moeten het hebben van
het hele orkest en niet van een toevallige
dirigent’, aldus Peter.
Een van de belangrijkste doelen voor het
komende jaar is het verhogen van de efficiency
binnen de vereniging, zonder afbreuk te doen
van het niveau en de kwaliteit van de
bestaande aktiviteiten. ‘We zullen proberen om
kosten te besparen en meer zaken digitaal
gaan doen. Het contact met de leden willen we
vooral via internet interactiever maken, zodat
we meer geld over te houden voor zaken, die
het Jenevermuseum ten goede kunnen komen.

Peter Elderman is getrouwd, vader van drie
dochters en trotse grootvader van drie
kleinkinderen.

Conny Paap ontwerpt
Vriendenfles 2013
De bekende Schiedamse kunstenares Conny
Paap ontwerpt het etiket voor de Vriendenfles
2013. Traditioneel bevat de fles
moutwijnjenever, die gestookt is in het
Jenevermuseum. De fles wordt in een
gelimiteerde oplage uitgebracht. Dit gebeurt
waarschijnlijk medio december a.s.

Opnieuw excursie naar
Hasselts Jeneverfeest
Het Belgische Hasselt staat op 20 en 21
oktober 2012 in het teken van de Jenever.
Iedereen geniet van muziek, spektakel,
gezelligheid, maar bovenal van jenever. De
Vrienden van ‘t Schiedams Jenevermuseum
kunnen op zaterdag 20 oktober aan dit feest
deelnemen.
Communicatiestudent Timo Schmal maakt een
sponsorplan voor het Jenevermuseum.

Sponsor kuip voor de
Stookmarathon!
Een record jeneverstoken en vermelding in
het Guinness Book of Records. Dat moet
het resultaat worden van de
Stookmarathon, die tijdens de komende
Brandersfeesten wordt gehouden.
Op vrijdag 28 september beginnen de stokers
van het Jenevermuseum met hun zware werk.
Het is de bedoeling om tot en met
maandagmiddag 1 oktober aan één stuk door
te gaan. De Stookmarathon moet ook een
media-event worden. Vorig jaar werd het
project 17.000 keer via de website
www.jenevermuseum.nl bekeken. Dit keer
mikken de organisatoren op 50.000 virtuele
bezoekers. Iedereen is overigens overdag
welkom in het museum om de stokers aan te
moedigen.
Vrienden die wat extra’s willen doen, kunnen
een kuip sponsoren. Voor € 500,- vult het
museum een kuip, waarop jouw naam staat
vermeld, met het beslag van water,
gerstemout en rogge. Neem hiervoor contact
op met museumdirecteur Alwine van Winsen,
telefoon 06 – 25016305 of mail naar
alwine@jenevermuseum.nl .

Vriendenclub in cijfers
In 2013 bestaan de Vrienden van het
Jenevermuseum officieel 10 jaar. In deze
periode hebben we de vereniging geleidelijk
aan zien groeien, met vooral in de laatste twee
jaar een aanzienlijke groeispurt. Wie méér wil
weten over onze club van 268 vrienden – de
helft komt van buiten Schiedam! – kijkt op
www.jenevervrienden.nl voor een compleet
cijfermatig overzicht.

Het programma begint traditiegetrouw met de
Jenevermis. Vervolgens komt de Confrérie van
de Hasseltse Jenever (in beperkte kring!)
bijeen in het stadhuis. Dan volgt op de
binnenplaats van het Nationaal
Jenevermuseum het keuren van de speciaal
gestookte jenever. Voorproever is volgens een
goede gewoonte de burgemeester. Het publiek
proeft gezellig mee…

Veel mensen lopen hierna naar het
Borrelmanneke; een fonteintje dat voor de
gelegenheid jenever schenkt in plaats van
water. Aansluitend is er ruim de tijd om te
flaneren in de aantrekkelijke binnenstad van
Hasselt.
Om zes uur is het gezamenlijk diner in het
Borrelhuis. Omstreeks half twaalf is de
aankomst in Schiedam gepland.
Voor deze excursie hebben zich al tientallen
vrienden aangemeld, maar er is nog plaats.
Aanmelden kan geschieden via het emailadres activiteiten@jenevervrienden.nl.
Deelnemersprijs € 45,- voor leden en € 50,voor niet-leden.

Smokkel en illegaal stoken
Deze reizende internationale tentoonstelling
waaraan al jaren is gewerkt, is vanaf 15
september te zien in het in ‘t Jenevermuseum.
Het gaat om de allereerste editie.
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