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Voor in de agenda

Op zoek naar een nieuwe secretaris!

Zondag 14 januari 2018, Nieuwjaarsreceptie
Vrienden van het Jenevermuseum
Dinsdag 27 februari 2018, Opening museummolen
de Walvisch
Zaterdag 10 maart 2018, Algemene
ledenvergadering Vrienden van het
Jenevermuseum
Zaterdag 24 en zondag 25 maart 2018,
Jeneverfestival 2018
Zondag 8 april 2017, Sociëteit de Locomotief met
gastspreker burgemeester Cor Lamers
Zaterdag 12 mei 2017, Bezoek Zaanse Schans,
bijzonderheden volgen.

Onlangs heeft mevrouw Francis Verlinde te kennen
gegeven met ingang van maart 2018 te willen
stoppen als secretaris van de Vrienden van het
Jenevermuseum. Durf jij de uitdaging aan om de
functie van secretaris te gaan vervullen, neem dan
contact op met één van de bestuursleden van de
vereniging.

Mededelingen vanuit het bestuur

Na de grote renovatie van de Lange Haven was het
in 2017 weer mogelijk om het festival te houden,
concentreert rondom de Lange Haven, de
Appelmarkt en de Vismarkt.
Natuurlijk was ons eigen Jenevermuseum
prominent in beeld tijdens de Brandersfeesten.

Elk jaar verschijnt er een nieuwe Vriendenfles. Voor
het ontwerp van de Vriendenfles is er weer een
kunstcommissie samengesteld waarin de heren
Peter Elderman, Theo van Giezen en Theo
Reyman. Toegevoegd vanuit het bestuur is
penningmeester Ton van der Burg. Jaarlijks zoekt
de commissie een nieuwe kunstenaar voor het
ontwerp van het etiket van de Vriendenfles. De
commissie en de kunstenaar werken hard aan het
etiket voor de Vriendenfles 2018.

Het bestuur is momenteel in gesprek met een nieuw
lid van het bestuur voor het verzorgen van de PR,
de website, social media en natuurlijk het
verenigingsblad. Wanneer het definitief is, zullen wij
haar aan u voorstellen.

Kast met glaasjes van leden

In het proeflokaal hingen kasten met daarin glaasjes
van leden, voorzien van naam. Door de verbouwing,
herinrichting van het museum moeten deze kasten
weg. Als u als lid van de vereniging uw glas met
naam thuis wilt hebben, kunt u aansluitend aan de
algemene ledenvergadering uw glas ophalen.

Koos Scheijbeler, voorzitter

Brandersfeesten 23 en 24 september
2017

In het museum werd de nieuwe Branderswijn 2017
gepresenteerd door stoker Ton Heuchemer.
Voor aanvang werd de nieuwe Branderswijn met
een aroma van gember en citroengras geproefd en
goedgekeurd door een panel van 4 personen.
Na een inleiding van Tob Heuchemer werden de
eerste flessen uitgereikt aan:
- Burgemeester van Schiedam Cor Lamers,
- Voorzitter van de raad van bestuur
Jenevermuseum; Joop Daalmeijer,
- Ontwerper van het etiket, Jacques Tange en,
- Directeur Nationaal Jenever Museum, Marlolein
Beumer.
Aansluitend konden de aanwezigen zich op de
gezellige binnenplaats van het museum zelf
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overtuigen van de prima smaak van de nieuwe
Branderswijn 2017. Met dank aan de stokers.
Mede door het mooie weer waren er zowel op
zaterdag als zondag veel bezoekers in en om het
museum en in de stad te vinden.
Ook 's avonds was het gezellig druk in de stad en
rondom de Lange Haven, waar na jaren van
afwezigheid de traditionele Gondelvaart weer nieuw
leven werd ingeblazen. Al met al een prima
Brandersfeest 2017.
Ton Heuchemer

Bezoek Jeneverfestival Hasselt

Op zaterdag 14 oktober 2017 vertrok de bus ’s
morgen om 8.00 uur vanaf het station in Schiedam
Centrum richting België.
Aan boord van de bus een gezelschap van 45
personen, vrienden en partners, die zich
verheugden op een leuke dagtrip met veel
jeneverfolklore in onze Belgische zusterstad
Hasselt.

Aangekomen in Hasselt begon het feest voor een
deel van het gezelschap met de Jenevermis in de
Dom van Hasselt. Een ware belevenis met een
prima koor en vele kleurrijke kostuums van de
diverse jenevergilden uit de stad Hasselt en andere
landen.
Na de kerkdienst ging de bonte stoet met fanfare
voorop naar het Gemeentehuis voor het officiële
gedeelte van het festival, de intronisatie van de
nieuwe Ridders in de “Confrérie van de Hasseltse
Jenever”
Uit Schiedam werden dit jaar twee personen tot
ridder 'geslagen' te weten stoker Ronald Mol en
Jenevergilde lid Hans van de Linden.

Vervolgens weer in optocht met muziek voorop,
naar het Jenevermuseum van Hasselt voor de
introductie van de nieuwe jenever 2017.
Na een spectaculaire act van een acrobaat aan een
paal, werd de jenever door de burgemeesters van
gemeenten Hasselt, Schiedam en één uit Japan te
samen met vele andere notabelen, geproefd en
goedgekeurd.
Nadat iedereen met een of meer “proeve van
kwaliteit” overtuigd is geraakt, verspreide de groep
zich uit over de stad. In een stad vol met gezellige
mensen, muziek, borrels en hapjes is het zeer goed

toeven. Nadat het Borrelmanneke zijn gewone
'plasje' voor enige tijd heeft verwisseld voor pure
jenever en iedereen daarvan geproefd heeft, is het
voor de Schiedamse festivalgangers tijd voor de
afsluitende maaltijd.
Met een lekker drie gangen diner, prima wijnen en
goed gezelschap komt er een eind aan een leuke
visite bij de 'buren'.
Vaststaand feit; “Wie niet mee was heeft heel wat
gemist”.
Ton Heuchemer
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Op zaterdag 24 maart 2018 zal in het begin van de
middag de nieuwe Vriendenfles 2018 onthuld
worden.

Sinds enige weken is Molen De Walvisch ingepakt
in wit plastic. Het exterieur van de molen wordt
geheel gerenoveerd: het voegwerk wordt vervangen
en het houtwerk wordt opnieuw in de verf gezet.

?
De eerste fles zal traditiegetrouw uitgereikt gaan
worden aan de burgemeester van Schiedam, de
tweede fles aan de kunstenaar die het etiket heeft
ontworpen en de derde fles aan de directeur van
het jenevermuseum.
Op deze dag kan je als Vriend van het
Jenevermuseum de Vriendenfles af halen bij de
stand van de Vrienden van het Jenevermuseum.
Meer informatie volgt

Tegelijkertijd wordt er keihard gewerkt aan het
interieur van de molen. Het grootste deel van het
‘grove werk’ is achter de rug. Als dat klaar is kan
worden gestart met de afwerking. De geplaatste
tussenvloeren, trappen en wanden geven nu al een
goed beeld van de definitieve indeling. Laatste stap
is het inrichten van de diverse (museale) ruimtes.
Molen De Walvisch is geopend voor publiek vanaf
dinsdag 27 februari 2018.
(bron: Nationaal Jenevermuseum)

Jeneverfestival 2018, opgelet!!!!
Het Jeneverfestival wordt verplaatst van het najaar
naar het voorjaar. Op zaterdag 24 en zondag 25
maart 2018 wordt het Jeneverfestival georganiseerd
in het Jenevermuseum en de Havenkerk aan de
Lange Haven in Schiedam.

Fijne feestdagen en
een goed 2018
toegewenst.

