www.jenevervrienden.nl

Speurtocht Schiedams Jeneververleden

Beste Vrienden,
Jullie denken waarschijnlijk dat jullie je eigen stad Schiedam goed kennen?
Laat je dan uitdagen, en ga mee met onze
speurtocht door Schiedam op zaterdag 10
augustus. We starten om 14:00 uur op de
Lange Haven voor de ingang van het Jenevermuseum (nr. 74-76) en eindigen in Zavor Hoogstraat 89/91.
Het belooft een fascinerende speurtocht te
worden, waarbij uw kennis van uw stad zeker op de proef wordt gesteld. Branderijen,
distilleerderijen en aanverwante bedrijven
komen voorbij. De wandeling duurt ongeveer 1 tot 1,5 uur, afhankelijk van de gemiddelde loopsnelheid en van de denksnelheid,
die nodig is voor het beantwoorden van de
vragen.

Nieuwsbrief juli 2019

Vacature voor de functie
van PR-medewerker
Het bestuur is op zoek naar een vrouw /
man, die de Public Relations van onze vereniging komt versterken.
Vind je het leuk om contacten te onderhouden met media, collega PR-medewerkers
van zusterverenigingen en andere musea
en vind je het leuk om onze nieuwsbrief samen te stellen en onze website van informatie te voorzien, schiet ons dan aan of bel
of mail. Wij zitten dringend om versterking
verlegen, want we komen niet goed toe aan
een aantal PR-activiteiten. Het kost niet
veel tijd, maar je wordt wel een spil in de
communicatie van de vereniging, intern en
extern.
We hebben het liefst, dat je deel uit gaat
maken van het bestuur, want dan zit je het
dichtst bij het vuur. Maar dat hoeft niet per
se.
Voel je je aangesproken en denk je dat je
dit kunt of ken je iemand, die wij zouden
kunnen benaderen, mail dan naar jenevervrienden@gmail.com of bel een van ons.
We willen je graag ontmoeten!
Jos Poolman 06 51666844
Hans van de Linde 06 22451189
Ton Heuchemer 06 83123353
Wim van den Bergh 06 14744132
Leo van den Adel 06 21825232

We hebben afgesproken dat de eerste 3winnaars een leuke prijs kunnen tegemoet
zien. Om de kosten hoeft u het niet te laten.
We vragen € 2.- p.p. als vriend, en € 3,voor de gasten die mee doen. Neem snel
een besluit en geef je op bij:
Wim van den Bergh. activiteitencoördinator,
wimenjokevandenbergh@kpnmail.nl. U
kunt het bedrag storten op rekeningnummer
NL44INGB 0004 87 3866 ten name van
Vrienden van het Jenevermuseum onder
vermelding van “Speurtocht”.
Wim van den Bergh

Jos Poolman

Extra algemene ledenvergadering
In de jaarvergadering van 17 maart jongstleden is door het bestuur aangegeven, dat
in de 2e helft van 2019 een extra Algemene
Ledenvergadering bijeen zou worden geroepen voor de behandeling van de Visienota Vrienden in Verandering. Deze is
vastgesteld op zondag 6 oktober aanvang

14:00 in de Melcherszaal van het Jenevermuseum.
Verder willen we de vergadering een voorstel doen voor de invulling van vacatures in
het bestuur. Zoals eerder meegedeeld is
Kees Reichardt bereid gevonden de functie
van secretaris op zich te nemen.

Gedetailleerde informatie over deze reis
volgt nog. Maar gezien onze festivalervaring in Hasselt is het raadzaam om u vroegtijdig op te geven. Dit kan bij wimenjokevandenbergh@kpnmail.nl.

Jos Poolman

Vacature voor de functie
van activiteitencoördinator

Jeneverfestival Hasselt
Wim van den Bergh schreef:
We zijn weer volop bezig met het organiseren van weer een fantastische dag in Hasselt, België!
Want op zaterdag 19 oktober 2019 kan er
weer een bus rijden naar Hasselt en terug,
alwaar het geweldige jeneverfestival zal
plaatsvinden.
We zijn bezig om een goede en betrouwbare bus te regelen, alleen willen we graag
weten hoeveel personen er mee gaan naar
Hasselt.
Dus als u belangstelling heeft, wacht niet
langer en geef u dan op.
Voor de kosten hoeft u het niet te laten.
De “ vrienden” betalen € 20.- p.p. , en de
gasten betalen € 25.- p.p. voor een dag vertier in deze geweldige stad.

Wim van den Bergh

Het bestuur zoekt een vrouw of man, die het
leuk vindt om excursies (3 á 4) en lezingen
(3 á 4) in het Jenevermuseum te organiseren. Daarnaast wordt bij een aantal evenementen die van het museum uitgaan, een activiteit van de Vrienden verwacht.
Voor de excursies zal je er op uit moeten om
te onderhandelen over de mogelijkheden en
kosten. Voor de lezingen moet met sprekers
vooraf worden gesproken en met het museum over de benodigde voorzieningen.
Kortom, jij bent op en top regelaar en gastvrouw of gastheer.
Je krijgt een plaats in het bestuur, omdat de
activiteiten voor de Vrienden de belangrijkste
bindende factor zijn. Deelnemen in het bestuur helpt ook, wanneer je ondersteuning
zoekt bij het organiseren van de activiteiten.
Zo zijn de lijnen naar de penningmeester en
de PR kort.
Voel je je aangesproken en denk je dat
je dit kunt of ken je iemand, die wij zouden kunnen benaderen, mail dan naar
jenevervrienden@gmail.com of bel een
van ons. We willen je graag ontmoeten!
Jos Poolman 06 51666844
Hans van de Linde 06 22451189
Ton Heuchemer 06 83123353
Wim van den Bergh 06 14744132
Leo van den Adel 06 21825232

Er is de hele dag door van alles te beleven,
van een plechtige mis in de basiliek, tot aan
acrobaten op diverse pleinen. Van goede
restaurant tot eettenten met warme worst,
Belgische frieten. Kortom, voor elk wat wils.

Jos Poolman

Vrienden hebben gezien

Societeit “De Locomotief”

Rubriek waarin Vrienden elkaar opmerkzaam
maken op bijzondere jeneverzaken elders in
het land of in Europa.

Noteer alvast in je agenda: zondagmiddag 3
november 14:00 uur! Dan is er weer een bijzondere lezing met een bijzondere spreker
namelijk Deirdre Carasso, directeur van het
Stedelijk Museum Schiedam. Het Stedelijk is
landelijk bekend om haar spraakmakende
tentoonstellingen over moderne kunst, maar
heeft ook opdracht aandacht te besteden
aan geschiedenis en maatschappelijke
thema’s. Zo’n thema is momenteel de geschiedenis van de Hoogstraat.
Het Stedelijk is dit jaar uitgeroepen tot het
publiekvriendelijkste museum van Nederland. Nadere gegevens over de inhoud van
de lezing volgen nog.

Wim van den Bergh
Genootschap de jeneverboom
http://www.genootschapdejeneverboom.nl/
Het betreft een sportief en op zeilen gericht
gezelschap. Hun zetel is gevestigd in de
plaats Warmond, bij Leiden. Het verhaal
gaat, dat bij het passeren van de “jeneverboom”, welke langs de zeilroute staat, telkens een oorlam ter hand werd genomen. Nu
opent het genootschap het watersportseizoen bij de jeneverboom onder het genot van
een glaasje. Het genootschap is vrij actief en
geeft een eigen jenever uit – Kaagwater - ,
geproduceerd bij “Hartevelt”.
Ton Heuchemer
Zaterdag 11 augustus doen de jeneverstokers van het museum mee aan Ketels aan
de kade in Delfshaven.
Heb je iets gezien of wil je je Vrienden informeren over iets gerelateerd aan jenever,
stuur dan een e-mail naar:
jenevervrienden@gmail.com.

Jeneverfestival

Op zaterdag 14 en zondag 15 september
vindt weer het Jeneverfestival plaats. Wij
zoeken vrijwilligers, die een dagdeel (3 á 4
uur) onze Vriendenstand willen bemannen.
Onze aanwezigheid op het festival levert altijd veel nieuwe Vrienden op.
Bel of mail naar Wim van den Bergh: 06
14744132 of wimenjokevandenbergh@kpnmail.nl.
Wim van den Bergh

Jos Poolman

Nieuwe lidmaatschapsbewijzen
Al enige jaren werden aan nieuwe leden
geen lidmaatschapsbewijzen meer verstrekt
of werden lidmaatschapsbewijzen zonder
jaartal verstrekt – de zogeheten persoonlijke
passe-partouts. Voor het Museum is dat vervelend, omdat men niet kan zien of bezoekers nog lid zijn van de Vrienden of omdat
geen geldig lidmaatschapsbewijs getoond
kan worden. Alle leden behoren naar de mening van het bestuur jaarlijks na betaling van
de contributie een lidmaatschapsbewijs met
jaar waarvoor betaald is, te krijgen. Het bestuur vindt het ook niet bepaald professioneel. Het bestuur is daarom op zoek gegaan
naar een eenvoudig en goedkoop sluitend
systeem.
Daarom komen wij in 2020 met een toegangspasje op creditcardformaat met aan de
voorzijde het logo van de Vrienden en op de
achterkant de naam, het lidnummer en het
jaartal.
Tot dat moment werken we met een voorlopig lidmaatschapsbewijs in de vorm van een
e-mail.
Jos Poolman

