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Vrienden bezoeken depot 
Jenevermuseum 
 
Wat staat er allemaal op depot? Dat gaan 
we op woensdag 14 november bekijken. De 
vrijwilligers die in het depot actief zijn, 
geven ons dan een rondleiding langs de 
mooiste stukken.  

 
Omdat we een grote belangstelling verwachten 
voor deze unieke excursie, zijn er twee 
groepen gepland: van 13.00 tot 14.30 uur en 
van 14.30 tot 16.00 uur. Het depot is gevestigd 
bij de Koninklijke Distilleerderij De Kuyper aan 
de Buitenhavenweg. 
 
Aanmelden kan zoals altijd per e-mail via 
wimenjokevandenbergh@kpnmail.nl onder 
opgave van de gewenste tijd. Als beide tijden u 
schikken, meldt dat dan ook dan maken wij 
twee groepen van gelijke grootte. Aan deze 
excursie zijn geen kosten verbonden. 
 

 
Op de foto enkele (lege) flessen in het depot 

_______________________ 
Twee sprekers Locomotief 
 
Sjef Hendrickx (foto) en Peter Heinsbroek 
zijn de inleiders op de bijeenkomst van 
Sociëteit De Locomotief op zondagmiddag 
25 november aanvang 14.00 uur in de 
Melcherszaal van het Jenevermuseum. 
 
Vanuit hun specifieke achtergrond vertellen zij 
over Schiedam in het algemeen en jenever in 
het bijzonder. En natuurlijk gaan wij daarover 

met hen in gesprek. Onnodig te zeggen dat 
op een bepaald moment de fles rond gaat. Alle 
vrienden zijn welkom; de toegang is gratis. 
 

 
Sjef Hendrickx 

_______________________ 

Vriendenmiddag was succes 
 

 
 
De eerste vriendenmiddag smaakt naar 
meer en voorziet in de behoefte van onze 
vrienden om elkaar vaker te ontmoeten in 
en rond het Jenevermuseum.  
Ton Heuchemer doet verslag. 
 
Op zondag 9 september rond 13.30 uur komen 
de vrienden aan bij museummolen De 
Walvisch. Na vele hartelijke begroetingen 
onderling betreden wij de molen. Directeur 
Marjolein Beumer vertelt vervolgens over de 
herinrichting van de molen. 
 
Degenen die de film over de Schiedamse 
Reuzen nog niet hadden gezien bekijken die 
eerst. De overigen klimmen onder leiding van 
Marjolein direct hoger de molen in, waar zij 
verdere uitleg geeft en wij alles bezichtigen en 
het uitzicht bewonderen. 
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Vervolgens wandelen we naar de 
aanlegsteiger voor het Jenevermuseum om 
met een fluisterboot een rondvaart te maken 
door de Schiedamse havens langs de 
historische gebouwen. De twee gidsen, Peter 
Elderman en Theo van Giezen, beiden 
voormalig voorzitter van de Vrienden, staan 
garant voor deskundige informatie onderweg. 
 
Op de binnenplaats van het museum dragen 
de Vrienden het terrasmeubilair over aan het 
Jenevermuseum. Na de onthulling van het 
schenkingsbordje (foto), bedankt Marjolein de 
vereniging voor deze gift en die van de Meder 
lichtbak in het trappenhuis.  
 
Het zouden de Vrienden niet zijn als deze 
middag niet op passende wijze werd 
afgesloten met een glas prima Old Schiedam 
moutwijnjenever of Ketel 1 Matuur. Mede door 
het prachtige weer en een prima sfeer was dit 
een mooie Vriendendag. 
 
Opgetekend door Ton Heuchemer 
 

 
Ton en Marjolein onthullen schenkingsbordje 
 

Penningmeester treedt terug 
 
Op persoonlijke gronden heb ik besloten terug 
te treden als penningmeester van de 
Vereniging Vrienden van het 
Jeneververgadering tijdens de Algemene 
Ledenvergadering in maart 2019. 
Met het terugtreden verlaat ik tevens het 
bestuur met wie ik in de afgelopen jaren heel 
prettig heb samengewerkt als vrienden onder 
elkaar zoals het in onze vereniging betaamt. 
Met mijn terugtreden zullen ook mijn 
werkzaamheden, de leden- en vriendenflessen 
administratie tot een einde komen.  
Er wordt al naarstig gezocht naar een 
opvolger, maar mocht je je geroepen voelen 
om deze leuke functie te gaan vervullen, 
schroom dan niet en meld je aan bij de 
secretaris: schoenmakers@aol.nl  
Dit geldt uiteraard ook voor de vrienden- en 
flessenadministratie. 
Ik wil alles netjes overdragen aan mijn 
opvolg(st)er(s). Die kunnen rekenen op mijn 
medewerking om overal wegwijs in te worden. 
  

Ton van der Burg 

 

_______________________ 
Jenevermarktplaats  
 
Wegens plaatsgebrek nu hij kleiner gaat 
wonen, moet ons lid Ron Klein Breteler 
afscheid nemen van de complete, onbescha- 
digde serie van veertien vriendenflessen (2004 
tot en met 2018). Vaste prijs € 500. 
 

 
Op de foto elf van de veertien vriendenflessen 
 
Voor vrienden die het leuk vinden om op eigen 
gelegenheid een bezoek te brengen aan de 
Heineken Experience in Amsterdam, hebben 
wij een aantal vouchers (ter waarde van €42 
voor twee personen) voor gratis toegang 
beschikbaar. Inclusief proeverij. Geldig tot en 
met 31 december 2018. 
 
Reageren per e-mail via de secretaris: 
schoenmakers@aol.nl. Je kunt dit adres ook 
gebruiken als je bepaalde jenever gerelateerde 
zaken zoekt of wilt aanbieden ter plaatsing in 
de volgende aflevering van Gedistilleerd. Dat 
adres kunt u ook gebruiken voor al uw andere 
kopij voor volgende edities van Gedistilleerd. 
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