
Geachte RCK- en CHG-leden 

 

De Rotterdamsche Chemische Kring en de Chemie Historische Groep 

organiseren op zaterdagmiddag 12 januari een mini-excursie naar het  

Nationaal Jenevermuseum Schiedam 

Wij doen dit in het kader van de aldaar lopende tentoonstelling Tersluiks, 

waarover u hieronder nog wat informatie aantreft. 

 

Het programma ziet er als volgt uit: 

13.00-13.30 uur Verzamelen in Het Proeflokaal, de binnen  het  

 museum gelegen horecagelegenheid 

13.30 uur  Presentatie op de Kruidenzolder over het wel en wee  

 van illegaal stoken door Harre Kayen 

14.30 uur  Bezoek op eigen gelegenheid aan museum en 

tentoonstelling 

15.30 uur  Bezoek proeflokaal 

17.00 uur  Einde programma 

 

Er zijn aan deze activiteit voor u enige kosten verbonden: 

Ten eerste de entree van het museum: die bedraagt €5,50 voor 65-minners 

en €2,75 voor 65-plussers.  

U wordt geacht uw eigen kaartje te kopen. Daardoor is het mogelijk om introducé(e)s mee te nemen!! 

Het museum is wel gratis toegankelijk voor houders van de Museumkaart, de Rotterdampas of de 

Ontdekschiedam.nu pas. 

Ten tweede betaalt U  een bijdrage in de kosten van zaalhuur. 

Die bijdrage is gesteld op €5,- pp, maar u krijgt er heel veel voor terug. 

Ten eerste natuurlijk een gezellige en  interessante middag. 

En ten tweede twee consumptiemunten die in het proeflokaal omgezet kunnen worden in een organoleptische test 

van de producten waaraan de tentoonstelling gewijd is. 

 

In overleg met de besturen is besloten dat aanmelding en betaling centraal via de  

Rotterdamsche Chemische Kring lopen. 

U kunt zich aanmelden bij de secretaris van de RCK via het e-mailadres hwottevangers@yahoo.com 

Of schriftelijk naar H.W. Ottevangers, Tinbergenplantsoen 2, 3356 BZ  Papendrecht 

Uw aanmelding wordt pas definitief wanneer uw bijdrage van €5,- is binnengekomen op rekening 128280 

van RCK te Barendrecht onder vermelding van Tersluiks. 

De inschrijving wordt op 2 januari gesloten, zodat u nog de gelegenheid 

hebt een eventueel goed voornemen op 1 januari uit te voeren. 

 

Met vriendelijke groet 

 

H.W. Ottevangers, secretaris RCK 

 

 

Nationaal Jenevermuseum Schiedam 

Lange Haven 74-76 

3111 CH Schiedam 

T 010 2469676 

info@jenevermuseum.nl 

 

Nu in het museum:  

Tersluiks 
Een reizende tentoonstelling over de geschiedenis van illegaal stoken en 

smokkelen van alcohol. Tot stand gekomen in samenwerking met vier 

andere musea. 

Nederlanders en Belgen zijn op het gebied van illegaal stoken en smokkelen 

van alcohol aan elkaar gewaagd. Wat waren de motieven van deze 

sluikstokers en smokkelaars, hoe gingen zij te werk en hoe traden de overheden tegen hen op? 

De tentoonstelling kwam tot stand in samenwerking met het Nationaal Jenevermuseum in Hasselt, het Likeur en 

Frismuseum in Hilvarenbeek, het Douane & Accijnzenmuseum in Antwerpen en het Elsmuseum in Beek. Aan de 

gezamenlijke tentoonstelling is twee jaar onderzoek voorafgegaan. 
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