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Zomerse excursie naar
Drenthe en Groningen
Speciaal voor Vrienden die niet met
vakantie zijn, organiseert de
Activiteitencommissie op zaterdag 11 juli
een interessante dagexcursie naar Drenthe
en Groningen. Op het programma staan een
bezoek aan het Keramisch Museum
Goedewaagen in Nieuw-Buinen en familie
distilleerderij Hooghoudt in Groningen.

zich tot de grootste pijpenfabrikant van ons
land. Royal Goedewaagen verhuisde in 1974
definitief van Gouda naar het Drentse NieuwBuinen. In 1989 opende men het eigen
museum.

Huwen en extraheren
Omstreeks één uur is de aankomst gepland bij
familie distilleerderij Hooghoudt. Daar wacht de
gezamenlijke lunch, om vervolgens te

De deelnemers krijgen een rondleiding met
schilderdemonstratie in het museum en de
aardewerkfabriek Royal Goedewaagen, waar
o.a. miniaturen zoals de beroemde KLMhuisjes zijn vervaardigd. Momenteel zijn alle
KLM-huisjes in het Jenevermuseum te
bewonderen.

De touringcar-met-vrienden vertrekt op
zaterdag 11 juli om acht uur vanaf het station
Schiedam Centrum. Onderweg kan
desgewenst een broodje uit het bekende
lunchpakket worden genuttigd. Omstreeks half
elf komt het gezelschap dan aan bij het
Keramisch Museum Goedewaagen, waar de
koffie klaar staat met een lokale lekkernij.

Pijpen
Royal Goedewaagen produceert
handgemaakte keramiek voor bijzondere
gelegenheden. In 1610 werd in Gouda de
basis gelegd van de huidige aardewerkfabriek.
De eeuwen daarna ontwikkelde Goedewaagen

worden rondgeleid door het complex, met als
afsluiting een proeverij. Tijjdens de rondleiding
leren de Vrienden Hooghoudt van binnen
kennen. Letterlijk. Je ontdekt bijvoorbeeld de
pronkstukken uit de afgelopen 125 jaar en
welke mijlpalen er zijn geweest. In de
distilleerderij ervaar je hoe Hooghoudt aan zijn
geliefde smaken komt. Lageren, distilleren,
huwen en extraheren; je beleeft het allemaal
mee. Natuurlijk sluiten de Vrienden het
arrangement af met een maximale
proefervaring: een paar van de jenevers.
Op de terugreis zal bij Van der Valk in
Hoogeveen worden gestopt voor een
verzorgde, warme maaltijd. Het is de bedoeling
omstreeks negen uur terug te zijn in Schiedam.
De kosten zijn voor de Vrienden € 50.-- en
voor gasten € 55.-- per persoon. Het maximaal
aantal deelnemers bedraagt zestig. De
sluitingsdatum om je aan te melden is 1 juli
2015. Mail naar
wimenjokevandenbergh@kpnmail.nl of bel
06 – 147 44 132.
Kijk voor meer informatie op:
www.keramischmuseumgoedewaagen.nl en
www.hooghoudt.nl.

