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Dagexcursie naar Mechelen 
belooft topper te worden 
 
Een historische stadswandeling, een 
bezoek (en proeverij) aan brouwerij Het 
Anker en een diner met de naam 
Koekoeksmenu. Dat  staat de Vrienden te 
wachten die op zaterdag 28 mei a.s. 
deelnemen aan de dagexcursie naar de 
mooie Belgische stad Mechelen.  
 
Er hebben zich al verschillende leden 
aangemeld voor dit unieke programma, dat de 
absolute topper van het verenigingsjaar 
beloofd te worden.    
 

Bourgondisch 
 
Mechelen speelde een belangrijke politieke en 
economische rol in de Bourgondische periode. 
Veel historische gebouwen getuigen hiervan. 
De lijst is lang: de beroemde Sint-Rombouts 
kathedraal, de voormalige paleizen van 
Margareta van Oostenrijk en Margareta van 
York, het paleis van de Grote Raad … “Dus 
treuzel niet”, zoals de lokale VVV zegt, ”en 
volg de gids door het 16e eeuwse Mechelen”.  
 
Tijdens de historische stadswandeling wordt 
een kijkje genomen bij de 14e-eeuwse 
muurschilderingen in de Sint-Janskerk of de 
muurschilderingen in het Hof van Busleyden. 
Een niet te missen ervaring!   

 
Overigens gaat aan deze boeiende 
stadswandeling een bezoek vooraf aan  
brouwerij Het Anker. Dit bedrijf geniet 
wereldwijd faam met het gerenommeerde 
Gouden Carolusbier.  
 

Brouwerij Het Anker 
 
Ze stamt uit 1471 en is een van de oudste 
brouwerijen van België. De meermaals 
bekroonde speciaal bieren Gouden Carolus 
Classic en Gouden Carolus Tripel worden ook 
vandaag nog  gebrouwen in de authentieke 
brouwzaal met koperen ketels. Interessant is 
ook de productie van de Gouden Carolus 
Single Malt, de enige Belgische 
brouwerijwhisky.  
 

Programma 
 
09.15 uur vertrek station Schiedam Centrum 
12.00 uur bezoek brouwerij Het Anker 
13.45 uur historische stadswandeling 
16.00 uur Koekoeksmenu 
ca. 20.00 uur aankomst Schiedam 
 
Vrienden € 50,-- p.p.  Gasten € 55,-- p.p. 
 
Aanmelden vòòr 18 mei via 
activiteiten@jenevervrienden.nl of Wim van 
den Bergh, tel. 06 – 147 44 132.  
…………………………………………………...... 
 

 
 
Het onlangs georganiseerde bezoek aan 
Haarlem met bierproeverij was bijzonder 
gezellig. Kijk voor een foto impressie op 
www.jenevervrienden.nl  
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Bob de Kuyper erelid  
 
Bob de Kuyper, voormalig penningmeester van 
het bestuur van het Nationaal Jenevermuseum 
Schiedam, is benoemd tot erelid van de 
vereniging van Vrienden van het  
Jenevermuseum.  Op 26 maart jl. ontving hij 
de bijbehorende oorkonde uit handen van 
voorzitter Peter Elderman. De Kuyper is 
onderscheiden vanwege zijn verdienste voor 
de oprichting en instandhouding van het 
Nationaal Jenever- museum Schiedam. 
 

Bestuur buigt zich 
over beleid vereniging 
 
In 2016 bestaat de vereniging Vrienden van 
het Jenevermuseum 12,5 jaar. Dit feit zal niet 
worden gevierd, om reden dat het tienjarig 
bestaan in 2014 ruime aandacht heeft 
gekregen. Wel zijn er aanleidingen voor het 
bestuur om te kijken naar de koers, die de 
organisatie in de komst  zal varen. Zo is er een 
stagnatie in de groei van het aantal leden.  
 
Bij het bepalen van een ‘nieuwe koers’ van de 
vereniging spelen verschillende overwegingen 
een rol spelen. Eén van de punten is de mate 
van betrokkenheid van (aspirant-)leden bij het 
Jenevermuseum. Hoe kan c.q. moet deze 
relatie worden versterkt, vraagt het bestuur 
zich af. Een ander punt is de vergrijzing van 
het ledenbestand. Kunnen jongere leden 
worden aangetrokken?  
 
In de notitie Vrienden in Verandering worden 
verschillende doelgroepen genoemd, waarop 
de vereniging zich kan focussen.  Dit varieert 
van z.g. hipsters tot senioren en van stafleden 
van het museum tot inwoners van de regio 
Rotterdam – Den Haag.  
Vervolgens worden een aantal kansen voor 
een gezonde ontwikkeling van de vereniging 
opgesomd. Het accent ligt hierbij op het 
werven van nieuwe leden. De vraag is of zo’n 

inspanning gericht moet zijn op een 
kwantitatieve uitbreiding (méér leden in aantal) 
of een kwalitatieve uitbreiding (méér actieve 
c.q. betrokken leden) of beide.  
 
Voor het aantrekken van nieuwe leden zijn 
enkele voorwaarden noodzakelijk zoals een 
goed aanbod aan activiteiten door de 
vereniging en de medewerking van het 
museumpersoneel in de richting van 
bezoekers, die belangstelling hebben voor het 
lidmaatschap.   
   
Tenslotte formuleert de beleidsnotitie een 
zevental actiepunten. Het bestuur kiest voor 
verdere uitbreiding van het ledental en zet de 
ledenwerving doelgerichter voort.  
 
Nieuwe leden krijgen een introductie in het 
Jenevermuseum, bijvoorbeeld door het 
meedoen aan een rondleiding. Wil je de gehele 
notitie Vrienden in Verandering kunnen lezen, 
kijk dan op www.jenevervrienden.nl. Reacties 
kunnen worden gestuurd naar 
theo@reyman.nl.   
 

Contributie betalen 

 
Heb je de contributie over 2016 nog niet 
betaald? Maak dan het bedrag over op 
rekeningnummer NL 44 INGB 0004 8738 66 
t.n.v. Vrienden van het Jenevermuseum onder 
vermelding van het factuurnummer. Een 
vraag? Bel dan penningmeester / 
ledenadministrateur Ton van der Burg 010 – 
8409944. 
 

Agenda 

 
Zaterdag 28 mei         bezoek Mechelen 
Zaterdag 9 juli           fietstocht Schiedam e.o. 
11 en 12 juni               Jenever- en Gin festival 
 

 
 
Zondag 14 augustus   sociëteit De Locomotief 

met Peter Zwaal (Fris-                          
en Likeurmuseum, 
Hilvarenbeek)  

Zaterdag 15 oktober   Jeneverfeesten Hasselt   
Zondag 13 november  sociëteit De Locomotief      

met Johan Horstman 
(distillateur, Losser)                                                                                                            
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