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Belgische meesterstoker  
te gast in De Locomotief 

Een echte, gezellige Belgische middag. Dat 
belooft de bijeenkomst van sociëteit De 
Locomotief op zondag 13 augustus te 
worden. Dan komt meesterstoker Jan 
Kempeneers van het Jenevermuseum in 
Hasselt speciaal naar Schiedam voor de 
Vrienden, om te vertellen over ‘zijn’ 
museum en de komende Jeneverfeesten in 
de Belgische zusterstad.  
 

 
 
Het belooft een boeiende middag te worden. 
Jan Kempeneers zal ons meevoeren in zijn 
betoog naar Hasselt en alles wat het bezoek 
tijdens de Jeneverfeesten daar zo bijzonder 
maakt. Ongetwijfeld betoogt hij dat het iedere 
keer weer een boeiende ervaring is, maar 
vooral de éérste keer als het een 
kennismaking betreft met dit feestelijk 
gebeuren.  
 
Nadat de spreker is uitgesproken, zal er een 
drankje worden genuttigd. De kennismaking 
met de sociëteit en ‘het Belgische gebeuren’ is 
vooral aantrekkelijk voor de nieuwe leden, die 
zich hebben opgegeven in 2017. 
 
Zondagmiddag 13 augustus 2017 van half drie 
tot vijf uur sociëteit De Locomotief in het 
Nationaal Jenevermuseum Schiedam. Leden 
van de Vriendenvereniging hebben gratis 
toegang.  
 

 
Het kan haast niet uitblijven: de Vrienden gaan 
opnieuw naar de Hasseltse Jeneverfeesten.  
Op zaterdag 14 oktober 2017 vertrekt een bus 
met leden en andere belangstellenden naar  
België voor het beleven van het unieke 
programma. De ervaring van het bezoek vorig 
jaar - en andere keren – leert dat er volop 
animo is voor dit gezellige evenement. 
  

Vrienden gaan opnieuw 
naar Hasselts feest 
 
Hoewel het officiële programma nog niet 
bekend is, staan er jaarlijks diverse vaste  
hoogtepunten op de rol. Om alvast een beetje 
in de stemming te komen, kijk op  
www.jeneverfeesten.be dat spreekt over “het 
grootste feest in het kleinste glaasje”: 
 
 

 
 
Oude en nieuwe Vrienden van de vereniging 
worden uitgenodigd om zich tijdig op te geven. 
Dat kan bij Wim van den Bergh, 
wimenjokevandenbergh@kpnmail.nl. Ook is 
het al mogelijk aan te geven welke maaltijd je 
wilt gebruiken. Er is keuze uit een vlees- of 
visgerecht; ook een vegetarische maaltijd is 
mogelijk.  
 
De kosten voor deze dagexcursie bedragen 
(incl. luxe touringcar, lunch en maaltijd) voor 
Vrienden 55.- euro p.p. en voor gasten komt er 
5,- euro p.p. bij. Het reisschema en 
dagprogramma worden toegestuurd. 
 et kleinste glaasje  

http://www.jenevervrienden.nl/
http://www.jeneverfeesten.be/
mailto:wimenjokevandenbergh@kpnmail.nl


Vrienden worden ridders 

 

Op de eerste dag van het Jeneverfestival 
zijn twee ‘vooraanstaande’ leden van 
Vriendenvereniging onderscheiden op het 
oude stadhuis van Schiedam.  
 
Voorzitter Koos Scheijbeler en activiteiten-
organisator Wim van den Bergh werden tot 
ridder geslagen van het Schiedams 
Jenevergilde het Gulden Glaasje. Dit gebeurde 
door de deken van het gilde, Willeke Vester. 
Bij de plechtigheid was de burgemeester van 
Schiedam Cor Lamers aanwezig.  
 
Ook de voorzitter van het bestuur van het 
Jenevermuseum, Joop Daalmeijer, viel de eer 
van het ridderschap te beurt. Dit gebeurde in 
aanwezigheid van zijn echtgenote Maartje van 
Weegen. De voormalige televisiepresentatrice 
bekende tijdens het informele gedeelte dat zij 
voor het eerst in haar leven een borrel dronk.  
 

Flinke aanwinst leden 
 
Het Jeneverfestival van 2017 is voor de 
organisatoren van het evenement, het 
Jenevermuseum en de Vrienden van het 
Jenevermuseum een succes geweest.  
 
Met onze nieuwe stand hadden wij een mooie 
plek bij de ingang van de Havenkerk, goed in 
het zicht van de komende en gaande bezoekers 
van het Jeneverfestival. De platte wagen, de 
proefkar van het Jenevermuseum was onze 
over buurman. 
 
Met hulp van een aantal enthousiaste Vrienden 
is het gelukt het ledental van de vereniging met 
48 personen uit te breiden; sommigen met 
weinig, anderen met veel overredingskracht. 
Maar zij zijn lid geworden van de vereniging. 
Bij het langslopen van de lijst, zien we dat we 
twee nieuwe vrienden hebben uit België, er 
nieuwe leden zijn vanuit ons eigen Schiedam, 
Rotterdam, Delft, Den Haag, Leiden tot aan 

Middelburg en Enschede toe. Wij heten jullie 
allen van harte welkom. 
Dit geldt niet alleen voor de nieuwkomers, die 
zich via het festival hebben aangemeld als lid, 
maar ook voor al die mensen die zich via de site 
of andere manieren aanmeldden. Welkom! 
 
Belangrijk is ook een woord van dank aan de 
Vrienden die zich hebben ingezet tijdens het 
festival voor het infomeren van de bezoekers 
over de activiteiten van onze vereniging.  
 
Koos Scheijbeler, voorzitter  
Vrienden van het Jenevermuseum. 
 

Jenevermuseum krijgt een 

kleine metamorfose 

Het Jenevermuseum ondergaat momenteel 

een kleine metamorfose. De herinrichting van 

het historische gebouw vordert gestaag. De 

werkzaamheden op de begane grond zijn 

inmiddels afgerond. De nieuwe receptie en 

museumwinkel (aan de achterkant van het 

pand) zijn al in gebruik genomen.  

 

Als de ingang vanaf de Hoogstraat eenmaal 

geopend is, dan komen bezoekers via deze 

kant het Jenevermuseum binnen. Ook de 

binnenplaats heeft een make-over gehad. Hier 

staan nu prachtige picknicktafels (met 

zonwering!) en verrijdbare plantenbakken met 

o.a. jeneverbes.In de huidige entree (aan de 

kant van de Lange Haven) is een mooie ruimte 

gecreëerd voor het geven van proeverijen.  

Verder is de slijterij vergroot en zijn er tussen 

de glazen wanden miniaturen en glaasjes 

neergezet. Tot slot zijn aan de muren van 

beide ruimtes emaillen reclameborden en 

lichtreclames van diverse distillateurs 

geplaatst.  

Benieuwd naar het resultaat? Kom dan snel 

een kijkje nemen! 


