PERSBERICHT
Foort van Oosten nieuwe voorzitter Stichting Nationaal Jenevermuseum Schiedam
Per 01 maart 2022 zal Foort van Oosten (Dordrecht, 1977) Joop Daalmeijer opvolgen als
voorzitter van de Stichting.
Joop Daalmeijer trad in 2016 aan als voorzitter. Onder zijn voorzitterschap heeft de
succesvolle restauratie en herinrichting van het museum plaatsgevonden en is Molen de
Walvisch in de stichting geïntegreerd. Ook was hij zeer betrokken bij de impact van de
Pandemie op het museum. Het museum is hem zeer dankbaar voor zijn inzet,
collegialiteit en humorvolle aanpak.
Foort van Oosten is, na werkzaam geweest te zijn in de advocatuur, gemeenteraadslid
en wethouder van Schiedam geweest. Na een aantal jaren lidmaatschap van de Tweede
Kamer is hij sinds 2019 burgemeester van Nissewaard (Spijk- en Bernisse) aan de
overkant van het water.
Zijn blijvende betrokkenheid bij Schiedam uitte hij al in de Raad van Toezicht van
Stichting Primo voor openbaar onderwijs in Schiedam. Met het voorzitterschap van het
Nationaal Jenevermuseum wordt die betrokkenheid nog meer concreet.
Het Jenevermuseum komt gehavend maar zeer gemotiveerd uit de corona pandemie.
De aankomende jaren wil het museum weer vast op de mentale kaart komen van
Schiedammers en van de rest van de wereld. De indrukwekkende jenevercollectie is de
basis van bijzondere tentoonstellingen, terwijl ook maatschappelijke partners welkom
zijn om hun collectie te tonen. Het museum zal de Schiedamse uit-agenda mede gaan
bepalen met eigen evenementen als het Jeneverfestival en door actief deel te nemen
aan stadsbrede activiteiten. Ook wordt het educatief aanbod vernieuwd. Branderij De
Gekroonde Brandersketel brengt jaarlijks bijzondere jenevers uit; van Stokertrots in het
voorjaar tot Branderswijn in het najaar. In dit jubileumjaar presenteren we bovendien
heel speciale jenevers uit die in geen enkele thuiscollectie mogen ontbreken.
Met de komst van Foort van Oosten weet het museum zich gesterkt met een
enthousiaste, voortvarende en energieke voorzitter. Bestuur, medewerkers en
vrijwilligers zijn erg verheugd met zijn komst.
Noot voor de redactie:
Bijgaande foto is rechtenvrij te gebruiken. Meer info: marco@jenevermuseum.nl

