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Scheijbeler wil vereniging  
van Vrienden laten groeien 
 
“Ik zal de lijn van mijn voorgangers 
voortzetten; het ondersteunen en promoten 
van het Jenevermuseum. Daarnaast wil ik 
de vereniging laten groeien in aanzien en 
natuurlijk ook in ledental. Ik verwacht dat 
het Jenevermuseum de Vrienden als een 
volwassen en volwaardig partner gaat en 
blijft zien”.  

 
Dit ‘statement’ is van de nieuwe voorzitter van 
de vereniging Vrienden van het Jenever- 
museum. Koos Scheijbeler werd in de leden- 
vergadering van 12 maart met algemene 
stemmen benoemd. Scheijbeler (1954) is een 
geboren en getogen Schiedammer. Hij runt 
een bedrijf dat onder meer technische 
trainingen organiseert voor medewerkers van 
woningbouwverenigingen.  
 
 

 
Koos Scheijbeler is geen type dat zich snel 
verveelt. “Als hobby’s doe ik aan motorrijden, 
fotograferen en filmen en wil ik af en toe ook 
een dobbertje uitgooien om te vissen. 
Daarnaast ben ik actief in het verenigingsleven 
als voorzitter van de stichting VNFG, de 
stichting in Schiedam die zorg draagt voor het 
organiseren van de nationale feesten en 
gedenkdagen zoals Koningsdag en de 
Dodenherdenking”. 
 

Bij De Tweelingh 
 
Min of meer toevallig kreeg Koos met de 
jeneverindustrie te maken. “Bij het afronden 
van mijn opleiding als bouwkundige ben ik 
betrokken geweest bij de nieuwbouw van een 
expeditieloods van Herman Jansen aan de 
Noordvest / Noordmolenstraat. Tijdens de 
bouw moest een aantal grondvaten leeg- en 
schoongemaakt worden en aansluitend  
voorzien van nieuwe glazen tegeltjes, om weer 
dienst te doen in Branderij de Tweelingh waar 
de Notarisjenever wordt gedistilleerd”.  
 
Toevallig of niet; rond die tijd leerde hij ook zijn 
vrouw Yvonne kennen, die toen werkte bij 
distilleerderij Wanders aan de Hoogstraat en 
later de Hagastraat.  
”In beide bedrijven kreeg ik uitleg over het 
distilleerproces en natuurlijk ook het proeven 
van het product. Op de leeftijd van 19 jaar 
vond ik het niet bijzonder, een drankje voor 
oude mannen. Pas veel later ben ik de jenever 
en zeker de oude jenever meer gaan 
waarderen en er fan van geworden”.                                       
 

Historie in ere houden 
 

Een aantal jaren geleden deed Koos een 
workshop Jenever Stoken in het 
Jenevermuseum. Aansluitend werd hij lid van 
de Vrienden. “Ik vind het mooi en interessant 
wat er aan de Lange Haven gebeurt, om de 
historie van Schiedam als Jeneverstad in ere 
te houden en de bijdrage die de Vrienden 
leveren om dit te promoten”, aldus de nieuwe 
voorzitter.  
 

 

http://www.jenevervrienden.nl/


Vrienden gaan helemaal     
op de Friese toer 

 
 
Sneek en Leeuwarden. Deze twee Friese 
steden staan zaterdag 22 april op het 
programma voor een flinke excursie van de 
Vrienden. In Sneek bezoeken we de Weduwe 
Joustra en het Fries Scheepvaart Museum. In 
Leeuwarden zijn de Vrienden te gast bij het 
Boomsma Distilleerderij Museum.  
 
Bij aankomst in Sneek splitst de groep zich. 
Eén helft gaat naar de Weduwe Joustra, de 
andere helft naar het Fries Scheepvaart 
Museum. Over de Weduwe Joustra zegt één 
van de nazaten Heleen C. Sonnenberg het 
volgende: ”In 1864 is mijn over-over-
overgrootmoeder Anjenette Joustra-Reinders 
begonnen met het maken van Beerenburg. 
Inmiddels zijn we zes generaties verder en dat 
doen we eigenlijk nog steeds precies 
hetzelfde. 
 

Meer dan alleen Beerenburg 
 

Overigens maken we allang niet meer alleen 
Beerenburg. Onze kracht zit in de unieke 
combinatie van het produceren van mooie 
producten, ons museum en proeflokaal, 
gezellige winkeltje en vooral de persoonlijke 
benadering”.  
 
Tot de collectie van het Fries Scheepvaart 
Museum behoort een grote verzameling 
zeemanssouvenirs. Friese zeelieden, die 
vooral actief waren in de kustvaart, namen 
voor hun geliefden thuis meestal enkele 
prachtige souvenirs mee. In Engeland kochten 
ze vaak souvenirs van aardewerk. Zeer geliefd 
waren de keramische beeldjes van honden, die 
in Staffordshire werden geproduceerd. Zo zijn 
ze bij honderden terecht gekomen in Friese 
interieurs. In het Fries Scheepvaart Museum 
loopt momenteel de tentoonstelling Ik wou dat 
ik twee hondjes was.  

Wellicht is er dan nog tijd om de stad Sneek te 
bekijken. Om vervolgens de reis naar 
Leeuwarden te maken, waar de groep 
omstreeks vier uur arriveert bij het Boomsma 
Distilleerderij Museum in Leeuwarden voor  
een rondleiding, film en een proeverij.  
 
Zo’n 130 jaar geleden verscheen de eerste fles 
Boomsma “Oud Friesche” Beerenburger. 
Vandaag de dag brengt Boomsma een 
uitgebreid assortiment aan binnen- en 
buitenlandse dranken. Boomsma Distilleerderij 
is – evenals de Weduwe Joustra - nog steeds 
een zelfstandig familiebedrijf. 
  
 

 
 
Tot slot wordt er gezamenlijk een warme 
maaltijd gebruikt, bestaande uit drie soorten 
stamppotten, waarbij overigens de drankjes 
voor eigen rekening zijn. De deelnemers 
vertrekken die dag om acht uur uit Schiedam 
en zijn omstreeks half tien weer terug. 
  
De prijs (incl. vervoer per luxe touringcar en 
maaltijd) is € 45,--. Vrienden die over een 
Museumkaart beschikken, kunnen die 
meenemen. Zij ontvangen achteraf een 
reductie. Aanmelden via 
wimenjokevandenbergh@kpnmail.nl of Wim 
van den Bergh, tel. 06 – 147 44 132.  
 

______________________ 
 

Twee nieuwe ereleden 
 
In de algemene ledenvergadering van 12 
maart jl. zijn de scheidende bestuursleden 
Peter Elderman (voorzitter) en Theo Reyman 
(communicatie) tot erelid benoemd.  
Beiden hebben zich volgens plv. voorzitter Ton 
Heuchemer de afgelopen jaren uitzonderlijk 
verdienstelijk gemaakt voor de vereniging.  
 
Kijk op www.jenevervrienden.nl voor informatie 
over o.a. de onthulling van de Vriendenfles 
2017.  
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