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Jenevervrienden borrelen  
samen op Graanzolder 
 
Vier samenwerkende organisaties bieden 
op zondag 15 januari hun leden en relaties 
‘De Echte Schiedamse Nieuwjaars Borrel’ 
aan. Naar verwachting zullen zo’n honderd 
jeneverliefhebbers en supporters van het 
Jenevermuseum elkaar op deze unieke 
bijeenkomst ontmoeten.   
 
Tussen half drie en vijf uur zijn de gildeleden, 
zakkendragers, stokers, distillateurs en andere 
jenevervrienden welkom in het Nationaal 
Jenevermuseum Schiedam voor een drankje 
en een hapje. Hopelijk verschijnen 
‘ambachtslieden’ en gildeleden in hun 
werkkleding of toga’s, waardoor het geheel 
een extra feestelijk karakter krijgt.  
 
De opzet van de nieuwjaarsborrel is 
uitgebreider dan het vorig jaar, toen het 
evenement voor de eerste keer werd 
gehouden. De bezoekers worden bij aankomst 
verzocht het gastenboek te tekenen en krijgen 
koffie of thee aangeboden. Even later vloeit er 
‘massaal’ een drankje met bubbels. 
Vervolgens kunnen de gasten zelf een drankje 
kiezen, waaronder natuurlijk de echte 
Schiedamse jenever. Voor de drankjes wordt 
een vrijwillige bijdrage gevraagd om de kosten 
wat te beperken. 
 
 

 
Overigens is het ook een optie om aan te 
landen bij de speciale Gin-bar, die voor deze 
gelegenheid wordt geïnstalleerd op de 
Graanzolder, waar ‘het feestje’ wordt 
gehouden. Dit actuele aanbod houdt verband 
met de expositie Het Begin van Gin, die tot 19 
maart 2017 in het Jenevermuseum te zien is. 
Receptiegangers die deze mooie en 
interessante tentoonstelling nog niet hebben 
bewonderd kunnen er direct even gaan kijken.  
   

Tricolore 
 
Natuurlijk zijn er enkele feestelijke toespraken 
met passende nieuwjaarswensen. Een 
professionele cateraar serveert heerlijke 
hapjes, terwijl de groep Tricolore met o.a. 
stoker Peter Mulder voor vrolijke livemuziek 
zorgt.  
 
De Echte Schiedamse Nieuwjaars Borrel is 
een initiatief van de Vrienden van het 
Jenevermuseum en het Nationaal 
Jenevermuseum Schiedam, in nauwe 
samenwerking met het Schiedams 
Jenevergilde Het Gulden Glaasje en het 
zakkendragersgilde St. Anthonis.  
 
 
N.B. De organisatie zoekt nog enkele Vrienden 
die bereid zijn te helpen met o.m. het inrichten 
van de Graanzolder. Graag opgeven bij 
wimenjokevandenbergh@kpnmail.nl.      
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Voordelen lidmaatschap 
 
Als lid van de vereniging Vrienden van het 
Jenevermuseum geniet je vele voordelen. Om 
te beginnen heb je altijd gratis entree tot het 
Nationaal Jenevermuseum Schiedam en 
museummolen De Nieuwe Palmboom.  In de 
winkel van het Jenevermuseum krijg je tien 
procent korting. Dit geldt ook voor het 
deelnemen aan het arrangement 'In de 
Branderij', exclusief het bottelen.  
 
Bij het gebruiken van deze faciliteiten moet je 
wel even je Vriendenpas laten zien. Neem het 
pasje dus altijd mee als je naar het museum of 
de molen gaat.  
 
Op de hierboven genoemde gratis entree of 
kortingen kunnen door het museum bepaalde 
uitzonderingen worden gemaakt, in verband 
met bijvoorbeeld een evenement. De korting in 
de museumwinkel geldt niet voor artikelen 
waar geen winstmarge op zit.  
Vier keer per jaar houdt het museum speciaal 
voor de Vrienden een slijterij-actie. Het gaat 
om het aanbieden van een speciale fles tegen 
een gereduceerde prijs. Zie hiernaast. 
    

 
 
Erelid Rein Melchers 
overleden 
 
Rein Melchers – het eerste en oudste erelid 
van de vereniging Vrienden van het 
Jenevermuseum – is op 4 december jl. 
overleden. Melchers werd in 2010 op 
voordracht van het bestuur onderscheiden 
voor zijn verdiensten voor het Schiedams 
erfgoed.  
 
Hij was vele jaren de drijvende kracht achter 
distilleerderij ‘De Locomotief’, die destijds 
gevestigd was in de panden waarin nu het 
Jenevermuseum is ondergebracht.  
 

De Locomotief was een Schiedams 
familiebedrijf dat een groot scala aan 
gedistilleerde dranken produceerde, die tot ver 
over onze grenzen werden verkocht. De 
sociëteit van de Vriendenvereniging, die 
jaarlijks enkele malen wordt gehouden, draagt 
de naam van dit bedrijf.  
 
 

 
 
 

Vriendenprijs voor Afrika 010 
 
Vier keer per jaar biedt de slijterij van het 
Jenevermuseum exclusief aan de Vrienden 
een bijzondere fles aan tegen gereduceerde 
prijs. Deze eerste keer is het de Afrika 010. 
De fles (inhoud een halve liter) kost in de 
winkel € 34,50. Tot 1 april 2017 bedraagt de 
Vriendenprijs € 31,50. 
   
Speciaal voor het 20-jarige bestaan van het 
Jenevermuseum maakten de stokers een 
jubileumeditie op basis van Old Schiedam. 
Zoals het hoort uit moutwijn, drie keer gestookt 
en drie jaar gelagerd, op smaak gebracht met 
jeneverbes.  
 
Er is een nieuwe esprit gemaakt dat aan de 
moutwijnjenever is toegevoegd. Hiervoor 
hebben de stokers zich laten inspireren door 
Afrika 010; de tentoonstelling in het 
wereldmuseum te Rotterdam. 
Dit esprit bestaat uit Afrikaanse smaken zoals 
rooibos, kaneel, cardamon, zoethout en citrus. 
 


