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$chiedam Íaaltt JeneueÍÍestiual lffiiit aan Amslerdam
SCHIEDAM . Het Jeneverfestival
verhuist van Schiedam naar Am-
sterdam. De organisatie hooPt zo
een groter en jonger publiek te trek-
ken. Een blamage, vindt directeur
Alwine van Winsen van het Schie-
damse Jenevermuseum, die het
nieuws via de media moest verne-
men. r,Er is maar één jeneverstad en
dat is Schiedam." Ook bij de lokale
distilleerderij Herman Jansen - pro-

ducent van onder meer jenevermerk
Notaris - moesten ze wennen aan
het idee. ,,Het deed wel even zeer,"
aldus directeur Dick Jansen. ,,Maar
soms moet je met je product naar de
klanten toe. Jenever wordt natuur-
lijk niet alleen in Schiedam gedron-
ken." Het Jenevermuseum zit niet
bij de pakken neer. ,,Wij gaan een
eigen festival opzetten, dat groter en
internationaler is," aldus Van Win-

sen. ,,De aanwaag is de deur al uit."
Het evenement vindt plaats in het
weekend van 15 en 16 juni volgend
jaar, drie maanden ná de Amster'
damse variant. Het productschap,
dat het Jeneverfestival in de hoofd-
stad organiseert, is niet bang voor
een concurrentie. ,,Wij probeien
meer aandacht te genereren voorje-
never, dus wat ons betreft is er elke
maand een jeneverfestival ! "
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Iing geldt alleen voor de bus en niet
voor de tram en metro, benadrukt
Peters. Voorwaarde is ook dat er al-
tijd een betalende volwassen reizi-
ger bij moet zijn. Die mag maximaal
drie kinderen tot en met 1l jaar gra-
tis meenemen.

Het RET-gebied wordt vanaf ko-
mende zondag een stuk groter
omdat de Rotterdamse vervoerder
dan het streekvervoer van Qbuzz
overneemt. De RET-bussen gaan
dan ook rijden in onder meer Krim-
pen aan den lJssel, Ridderkerk en
Schiedam. Alleen op Voorne-Putten
en de Hoeksche Waard blijven res-

pectievelijk Connex-
xion en Arriva ac-
tief.
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Optrekken met ouderen
voor theatervoo rstel I ing
HOTTERDAM . 0ud worden, de Rotterdamse theatermakers Je-
roen Hienks (46) en Afke Weltevrede (31)van Onderwater Pro-
ducties hebben er moeite mee. Maar misschien hebben ze wel
gewoon een doemscenario voor ogen dat misschien niet klopt.
Alle reden om Futureshackte maken, een vooÍstelling over de
schoonheid van het ouder worden. Ter voorbereiding zette het
duo een tentje op in het atrium van Humanitas Bergweg. Om
met bewoners te eten, thee te drinken en te sjoelen. Hun bevin-
dingen zÍjn vanaf 15 december te zien in het theater. F0r0 DE GFoEN

Advocaal is boos op Rutrtlaard
ROTTERDAM . Letselschadeadvo-
caat Rob Vermeeren, die rond de
14,0 patiënten en nabestaanden bij-
staat, is teleurgesteld in het Ru-
waard van Putten. Hij heeft nog
steeds eeen afsnraak kunnen

men. De advocaat zegÍ. informatie te
willen geven over de klachten van
zijn cliënten. ,,Het Ruwaard heeft de
dossiers." Bovendien wil hij graag de
eenvoudige zaken in één klap aÍhan-
delen. ..Geef deze mensen desnoods


