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Mededelingen vanuit het 
bestuur 
Een van de actiepunten van het bestuur is 
meer communicatie met onze leden, laten zien 
dat wij er zijn en een terugkoppeling geven van 
met wat is gebeurt of te gebeuren staat. 
Daarom nu Nieuwsbrief nummer 40, waarin 
weer de nodige nieuwtjes zijn opgenomen. 
Hebben jullie als leden nieuwtjes of berichten 
die jullie willen delen met de leden, laat het ons 
weten. 
 
Koos Scheijbeler, voorzitter 
 
Voor in de agenda 
Zaterdag 10 maart 2018 Algemene 
Ledenvergadering, zaal open 14:00 uur, 
aanvang 14:30 uur 
Zondag 8 april 2018, sociëteit de Locomotief, 
uitreiking Vriendenfles 2018, zal open 13:00 
uur, aanvang lezing 13:30 uur 
Zaterdag 12 mei 2018, Vrienden naar de 
Zaansche Schans 
Zaterdag 12 en zondag 13 mei 2018, Nationale 
Molendag 
Woensdag 6 juni 2018, fietstocht Vrienden met 
bezoek bierbrouwerij 
 
Jeneverfestival 2018 
Op woensdag 24 januari 2018 konden we in 
AD Waterweg lezen: “Jeneverfestival moet 
wijken voor slechte vloer Havenkerk” 

 
Enige dagen later stond in het stuk met de kop: 
“Jeneverfestival slaat een jaartje over”. 
Oorzaak de vloer van de Havenkerk kan de 
belasting van een groot aantal bezoekers niet 
aan en dient hersteld te worden.  

 
Uitreiking Vriendenfles 2018 
Door de afgelasting van het Jeneverfestival 
zijn we op zoek gegaan naar een nieuwe 
datum voor de onthulling en uitreiking van de 
Vriendenfles 2018 met een etiket ontworpen 
door de Schiedamse kunstenaar Huub 
Middeldorp. 
Zondag 8 april 2018, aansluitend aan een 
lezing van Schiedams eerste burger, 
burgemeester Cor Lamers wordt de 
Vriendenfles 2018 onthuld en zal Huub 
Middeldorp vertellen hoe hij tot het ontwerp is 
gekomen. 
 

 
 
Daarna worden de eerste drie flessen 
uitgereikt aan Burgemeester, de kunstenaar en 
het Jenevermuseum. 
Aansluitend worden de Vriendenflessen 2018 
uitgegeven aan de Vrienden van het 
Jenevermuseum. 
 
Burgemeester te gast bij 
Sociëteit de Locomotief 
Zondag 8 april is het weer zover. Sociëteit de 
Locomotief opent weer haar deuren. In de 
Melcherszaal van het Jenevermuseum zal 
burgemeester Cor Lamers een lezing geven 
over Schiedam en de jenever, Europese wet- 
en regelgeving, enzovoort. 
Aansluitend aan de lezing volgt de onthulling 
en uitreiking van de Vriendenfles. 
Om 13:00 uur gaat de zaal open, om 13:30 uur  
start de lezing, om 14:45 uur de onthulling van 
de Vriendenfles. De sociëteit sluit om 16:30 
uur. 
 



Gezocht bestuurslid PR 
In 2017 is de zoektocht gestart naar een nieuw 
bestuurslid Public Relations ofwel PR. Daarbij 
diende zich een geschikte kandidaat aan. 
Echter door een overvolle agenda heeft deze 
kandidaat besloten zich terug te trekken. 
 
Ben jij nu iemand die thuis is in de wereld van 
PR, wil jij ons helpen om samen met onze 
webmaster de site up to date te houden, 
berichten te posten op Facebook en Twitter, 
flyers te ontwerpen en nieuwsbrieven de 
schrijven, meld je aan als kandidaat 
bestuurslid PR via 
vriendenjenever@gmail.com  
  
 
Opening Molen de Walvisch 
Donderdag 22 februari 2018 is de 
museummolen de Walvisch officieel geopend 
en in gebruik genomen. Maandag 27 februari 
2018 wordt de molen voor belangstellenden 
opgesteld. 
 

 
 
Voor aanvang van de opening was er een 
gezellig samenzijn in het Jenevermuseum 
waar verhalen verteld werden de liederen 
gezonden over Schiedamse molenaars. 
 
Ook kon er genoten worden van een heerlijk 
winters buffet, erwtensoep met roggebrood en 
spek, kapucijners, zuurkool stamppot en een 
heerlijke bal gehakt. 
Gesterkt door een heerlijke maaltijd trok het 
gezelschap daarna in optocht vanuit het 
Jenevermuseum naar de Westvest voor de 
opening van de molen. Tijdens deze opening 
vertelde de molenaar het verhaal over de 
reuzen van Schiedam, de Schiedamse molens, 
aan zijn dochter. 
 

 
 
Daarna het grote moment om de molen te 
gaan bezichtigen. Op de begane grond de 
molenwinkel, op de eerste en tweede 
verdieping expositieruimte en op de derde 
verdieping het panorama. Op de 
bovenliggende verdieping bevind zich het 
maalwerk van de molen. 
 

 
 
Vanaf maandag 27 februari 2018 is de molen 
geopend voor bezichtiging. 
 
Vrienden in verandering 
Gezocht, 3 tot 5 Vrienden die samen met één 
van onze bestuursleden uitwerking willen gaan 
geven aan de nota “Vrienden in verandering”. 
Aanmelden kan je doen via 
vriendenjenever@gmail.com 


