
       Gedistilleerd.. 
www.jenevervrienden.nl                 Nieuwsbrief  november  2014       Nummer 25 
__________________________________________________________________________________________ 
 
Bestuur verrijkt met twee 
nieuwe, ervaren leden 
 
Het bestuur van de Vrienden van het 
Jenevermuseum is verrijkt met  twee 
nieuwe leden: Ton van der Burg en Bert 
Steenbergen. Tijdens een  informele 
bijeenkomst is afscheid genomen van Jaap 
Looij. Hij gaf in de ledenvergadering van 
maart aan terug te willen treden.  
 

 
 
Links op de foto: Ton van der Burg, rechts Bert 
Steenbergen 
 
Ton van der Burg is lid geworden van de 
Vrienden voor de sfeer, die in de vereniging 
heerst en omdat hij een liefhebber is van 
jenever. De 65-jarige inwoner van Berkel en 
Rodenrijs heeft zich in zijn werkzame leven 
altijd beziggehouden met financiële zaken. Hij 
werd in 2010 op het Jeneverfestival lid van de 
Vrienden. Ton is een echte ‘vrijwilligersman’.  
 
Hij zegt er zelf over: “In mijn vrije tijd heb ik 
aardig wat bestuurlijke functies vervuld. 
Hiervoor ben ik op 25 april van dit jaar 
benoemd tot Lid in de Orde van Oranje 
Nassau. Op deze koninklijke onderscheiding 
ben ik bijzonder trots.  
 
In mijn nieuwe functie als penningmeester van 
‘de Vrienden’, uiteraard in een goede 
samenwerking met Bert Steenbergen en de 
andere leden van het bestuur, hoop ik een 
bijdrage te leveren aan de vereniging”.   
 

 
Ton van der Burg is momenteel voorzitter van 
de Fietsersbond afdeling Lansingerland. Hij 
doet het een en ander als vrijwilliger bij  
SeniorWeb voor 55-plussers die de digitale 
slag hebben gemist. 
  
Geboren en getogen in de Jeneverstad, ligt 
Schiedam Bert Steenbergen na aan het hart. 
Hij werkte vele jaren in dienst van de 
gemeente Schiedam. “Op afdelingen waar ik 
altijd met diverse aspecten van de stad te 
maken kreeg”, zoals Bert wil toelichten, ”de 
cultuur, sport en recreatie, kinderopvang, 
enzovoort”. Als gevolg hiervan werd hij in de 
rol van penningmeester betrokken bij onder 
meer de Schiedamse Molens, de 
Brandersfeesten en het Schiedamsch 
Jenevergilde het Gulden Glaasje.  
 
Drinkgelach 
 
Bert Steenbergen heeft als hobby’s sport en 
zingen. “Vroeger qua sport als organisator van 
b.v. de voetbal-, cricket- en hockeywedstrijden 
van het gemeenteteam. Nu vanwege 
knieproblemen helaas vaak vanachter de 
televisie. Zingen doe ik in een shantykoor, in 
het Drinkgelach-koortje en regelmatig in klein 
gezelschap in Schiedamse bejaardentehuizen 
en voor de Zonnebloem’.  
Bert vind het leuk om “de kleuren” van de 
Vrienden van het Jenevermuseum te helpen 
verdedigen: “Gewoon als op de achtergrond 
blijvende leden- en flessenadministrateur”.  
 
Kijk voor een uitgebreider introductie op 
www.jenevervrienden.nl onder Nieuws.  
_____________________________________ 
 

Fles ophalen? 
 
Heb je betaald voor de Vriendenfles 2014 (of 
de Lustrumfles) en ‘m nog niet ontvangen of 
afgehaald?  
Maak dan een afspraak met de ‘flessenman’  
van het bestuur van de Vrienden Ton 
Heuchemer, telefoon 06 – 831.233.53 of via e-
mail tonheuchemer@gmail.com .   

 



Plannen voor excursies  
 
De Activiteitencommissie van de 
Vriendenvereniging bereidt zich voor op het 
nieuwe verenigingsjaar 2015. Hierbij vast 
een overzicht van de activiteiten voor 2015, 
die nog in de grondverf staan.  
 
Het gaat onder meer om een fietstocht naar 
museum Oud Overschie. Daar valt een 
interessant verhaal te beluisteren over 
Overschie en jenever. 
Bekeken wordt of het mogelijk is een bezoek te 
brengen aan Groningen. Daar is de bekende 
distilleerderij  Hooghoudt te bezichtigen, met 
wellicht nog een ander bedrijf in de omgeving. 
n  
De Vrienden van het Jenevermuseum hebben 
een aantal keren met veel plezier een bezoek 
gebracht aan de Hasseltse Jeneverfeesten. 
Voor de afwisseling wil de 
Activiteitencommissie bekijken of het mogelijk 
is de Gentse Feesten te bezoeken: een straat-, 
muziek- en cultuurfestival in de Gentse 
binnenstad.  
 

 
 
Tenslotte denkt de Activiteitencommissie aan 
een bezoek het Nationaal Glasmuseum in 
Leerdam.  Aansluitend kan een boottocht over 
de mooie, landelijke Linge worden gehouden.  
 

Borrelnieuws 
 
Het Drinkgelach, de vrolijke bijeenkomst in het 
Proeflokaal van het Jenevermuseum waarbij 
gezongen en gedronken wordt, is  te bezoeken 
op de zondagen 25 januari, 1 maart en 19 april 
2015. Begin half drie.  
De verkoop van zéér, zéér oude 
jeneverkruikjes van De Kuyper heeft een 
bedrag van circa € 2.500,-- opgeleverd. De 
opbrengst van deze speciale Vriendenactie 
komt geheel ten goede van het Jenever-
museum. De openbare veiling van een partij 
De Kuyper-flessen in de Branderszaal bracht 
zo´n € 6.300,-- op.   

 
 
Delftsblauwe huisjes 
 
Wie kent ze niet: de jeneverhuisjes van 
Delftsblauw aardewerk? Ze worden al sinds 
jaar en dag cadeau gedaan aan reizigers die 
met de KLM business class over de wereld 
vliegen. Gewilde verzamelobjecten: een rijtje  
op de schoorsteenmantel toont dat je bereisd 
en welgesteld bent.  
Honderd Nederlandse huizen stonden model 
voor de jeneverhuisjes. Statige Amsterdamse 
grachtenpanden en bescheiden huisjes in 
provinciestadjes. Eén ding hebben ze gemeen: 
er zit altijd een verhaal achter: over  
architectuur, vaderlandse geschiedenis of 
bijzondere bewoners. 
 
Sterke verhalen 
 
Deze verhalen inspireerden Mark Zegeling tot 
het samenstellen van het boek Sterke verhalen 
– voor bij de borrel. Voor het Nationaal 
Jenevermuseum Schiedam vormt dit boek de 
basis van een nieuwe tentoonstelling, waar alle 
jeneverhuisjes worden getoond en daarnaast 
objecten die de verhalen extra kleur en 
diepgang geven. De inhoud van de huisjes – 
jenever van Bols – wordt niet vergeten.  
 
Een aantal huisjes heeft met dit oer-Hollandse 
kwaliteitsproduct te maken. Het spreekt vanzelf 
dat daaraan in het museum speciale aandacht 
wordt besteed. Ambacht, productieproces en 
export: het komt allemaal aan de orde. De 
tentoonstelling is open vanaf 2 december. 
 

Tot ridder geslagen …. 
Bestuursleden Peter Elderman en Wim van 
den Bergh zijn onlangs geridderd. Peter viel de 
eer ten deel om tot  ridder te worden geslagen 
van het Schiedams jenevergilde het Gulden 
Glaasje. Wim mocht een vergelijkbare 
onderscheiding ontvangen van de Confrérie 
van de Hasseltse jenever.  


