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Woordje van de Grootmeester 

 
 

                                                               

 

Geachte Mevrouw, Mijnheer 

Beste leden en confraters 

 

De tijd vliegt snel: het is alweer september, de vakantie is voorbij. 

Na een prachtige zomer, met heel veel zonneschijn, zijn onze ogen nu gericht op de herfst. 

Hoogtepunt van dit seizoen is de Dag van de Jenever. We mogen dit jaar nieuwe commandeurs 

verwelkomen in onze rangen. Ook hebben tal van mensen weer interesse getoond om tot Ridder 

geïntroniseerd te worden. 

Het Intronisatiekapittel zal blijven doorgaan in het oude stadhuis op het Groenplein. Het hele 

programma vindt u elders in dit Drèpke. 

Nieuw dit jaar is dat enkele leden van onze confrérie ook op de zaterdag van de Jeneverfeesten een 

jeneverstand zullen uitbaten op de hoek van de Demerstraat en de Botermarkt. Ook op zondag vindt 

u onze confrérie daar terug, net als op de Fruitmarkt nabij het Borrelmanneke. 

Surf ook eens naar onze website voor inlichtingen over onze activiteiten op 20 en 21 oktober 2018. 

We verwachten dat jullie massaal aanwezig zullen zijn op de festiviteiten en groeten u met een 

Hasseltse borrel in de hand en aan de lippen. 

Tot dan 

Uw Grootmeester 

Alexis Van Brabant 
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Actualiteit uit de jeneverwereld 

 

Jenevermuseum toont drie Vlaamse topstukken 

 

Drie objecten in de vaste collectie van het Jenevermuseum zijn erkend als ‘Vlaams 
topstuk’. Deze drie stukken mogen Vlaanderen niet verlaten zonder toestemming van de 
Vlaamse overheid. Bovendien kunnen voor deze stukken subsidies worden aangevraagd 
voor conservatie en restauratie. 

 

                     

“Objecten krijgen niet zomaar het label van Vlaams Topstuk”, zegt museumdirecteur Davy 
Jacobs. “We zijn dus bijzonder trots dat we er maar liefst drie kunnen tonen. Het gaat om de 
17de-eeuwse helm van een keramische alambiek (in langdurige bruikleen van het MAS in 
Antwerpen), de 18de-eeuwse alcohol- en likeurinstallatie Van Thorenburg-Mestdagh (in 
bruikleen van het MIAT in Gent) en de likeurtafel met stoomketel uit stokerij Severy (1913-
1923) (zie foto) uit ons eigen collectie.” 

“Als expert koos ons museum er expliciet voor om het dossier regionaal open te trekken 
naar gedistilleerd erfgoed in andere collecties in Vlaanderen”, legt schepen van cultuur 
Karolien Mondelaers uit. “Distilleertoestellen uit de dertiende tot achttiende eeuw zijn erg 
zeldzaam”, motiveert Vlaams minister van cultuur Sven Gatz de opname in de 
topstukkenlijst. “Ook productieapparatuur uit de negentiende tot het begin van de 
twintigste eeuw is eerder schaars. Bovendien verdwenen veel koperen toestellen en 
installaties tijdens de Eerste Wereldoorlog omdat ze door de Duitsers werden opgeëist. De 
drie nieuwe topstukken vormen dus een zeldzame en onmisbare schakel in het erfgoed voor 
het distilleren van alcohol in de Lage Landen.” 

Naar: HBvL                                                               Foto’s: HBvL 

https://hbvlcdn.akamaized.net/Assets/Images_Upload/2018/08/01/7b428528-94fc-11e8-a5eb-b83f8d679626.jpg?width=1152&format=jpg
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Bekende jenevermerken gaan opnieuw moutwijn maken in Hasselt 

Wat staat er te gebeuren? 

De bekende jenevermerken Wissels (recent overgenomen door Michel Fryns) en Smeets 
(eigendom van Bruggeman) slaan de handen in elkaar. Fryns en Bruggeman hebben de 
vennootschap “United Hasselt Distillers” opgericht. 

 

 

Michel Fryns, telg uit de gelijknamige stokersfamilie, brengt  
Wissels, Smeets en Fryns voor hun moutwijn onder één dak in Hasselt.   

 

Het doel 
Het opzet van de joint venture van de twee jeneverstokers is samen moutwijn distilleren in 
Hasselt, ‘de jeneverstad’. Bovendien keert het meer dan 130 jaar oude merk Fryns terug naar 
zijn roots: Hasselt. 
“Een samenwerking met Wissels/Fryns is vanzelfsprekend”, zegt Lieven Stevens, 
Algemeen Directeur van Bruggeman, Gent. “We zijn al langer op zoek naar een manier om 
opnieuw moutwijn in Hasselt te produceren. Smeets is voor ons een heel belangrijk merk en 
we willen de band tussen het merk en Hasselt verstevigen”. 
 
Echte, authentieke Hasseltse jenevers 
“Hasselt krijgt met het ontstaan van United Hasselt Distillers een nieuwe speler van 
formaat. Het aanbod van ‘echte, authentieke Hasseltse jenevers’ zal vanaf nu kwalitatief 
uitbreiden. Dat is volgens mij ontzettend positief voor het imago van Hasselt in het 
bijzonder”, zegt Michel Fryns. 
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De uitvalsbasis: Ekkelgaarden 
De nieuwe exploitatie komt naar de gebouwen van Wissels Distillery op het 
Hasseltse bedrijventerrein ‘Ekkelgaarden’. United Hasselt Distillers wordt zo de nieuwe buur 
van wijngroothandel ‘Hasselt Millésime’. 
De joint venture is een 50/50-verhouding. United Hasselt Distillers zal enkel actief zijn in de 
productie van moutwijn. Elk jenevermerk blijft haar eigen receptuur behouden.  
De afzonderlijke bedrijven Wissels en Bruggeman blijven verder onafhankelijk hun eigen 
merken finaliseren en commercialiseren. 
Door de samenwerking komen de drie bekendste Hasseltse jeneverproducenten – 

Smeets, Fryns en Wissels – onder één dak voor de productie van hun moutwijn. 

 

Naar: HBvL         Foto: Dick Demey 

 

 

 

Het verhaal van een jonge stoker 
Olivier Vanderlinden (Stokerij Vanderlinden) 

“Hasselts erfgoed beschermen” 

Neen, Olivier Vanderlinden heeft geen 
ouders of nonkels met een verleden in 
de Hasseltse jenevertraditie. Maar op 
de een of andere manier is hij gebeten 
door het jenevervirus en wil hij het 
Hasselts jenevererfgoed in bescherming 
nemen. “Maar dan wel volgens de 
traditionele regels van de stookkunst”, 
zegt Olivier Vanderlinden (45 jaar). 

Ambachten zijn aan een revival toe. Het stoken van 
jenever hoort daar ook bij. Een jaar geleden 
kondigde Michel Fryns, telg uit de gelijknamige 
Hasseltse jeneverfamilie, nog aan dat hij het merk 
Wissels nieuw leven ging inblazen. Op de 
Luikersteenweg timmert Olivier Vanderlinden 
naarstig aan de jeneverweg. “Brouwerij Van Der 
Linden was een eeuw geleden nog een brouwer in 
de Hasseltse binnenstad. Ik heb geen banden met 
die familie, maar ik wil deze naam laten herrijzen 
via deze moderne, maar tegelijk ambachtelijke 
stookinstallatie”, zegt de jonge stoker Olivier 
Vanderlinden terwijl hij fier naar zijn blinkende, 
gloednieuwe en met de nieuwste technieken 
uitgeruste stookinstallatie verwijst. 
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Erkenning 

Olivier liet immers in Duitsland een stookinstallatie bouwen naar zijn wensen. Sinds het 
begin van dit jaar is stokerij Vanderlinden erkend als ambachtelijke stokerij. In de rekken van 
het schab staan momenteel al een jonge graanjenever, fruitjenevers en een gin, plus 
een jen-cocktail: een kant-en-klare cocktail op basis van de moutwijn van Vanderlinden. In 
de pijplijn zitten een oude jenever en een high end eau de vie van appels en framboos. 

Regels van de kunst 

“Alles volgens de regels van de stookkunst”, zegt 
Vanderlinden. “Wij maken onze eigen moutwijn op basis van 
een eigen beslag van gerst en rogge. De granen komen voor 
een deel van de ‘boer van Herkenrode’ en wordt gemalen in 
de ambachtelijke molen van Wies in Stevoort. Geen trucjes 
met kunstmatige smaakmakers en zoveel als mogelijk lokale 
producten. We gaan voor de Hasseltse echtheid”, geeft hij 
aan. 

Olivier Vanderlinden deelt ook graag zijn kunde. Hij geeft niet 
alleen les aan kandidaat-stokers bij Syntra, maar stelt zijn 
installatie eveneens graag ter beschikking van anderen. 
“Wijnboeren, bierstekers, fruitboeren, iedereen met 
hoogwaardige grondstoffen kan hier terecht om te 
experimenteren en te produceren met behulp van mijn 
stookinstallatie. Het is toch te zot om los te lopen dat er 
soms tonnen fruit worden weggekapt of ongebruikt aan de 
bomen blijven hangen”, fulmineert Vanderlinden. 

Waar hij binnen tien jaar wil staan? “Ik besef dat er veel struikelblokken zijn, maar misschien 
kan ik hier ooit van leven”, blikt hij vooruit.  
 
Naar: HBvL                                                                                                      Foto: Tom Palmaers 
 
 

Dolle, dorstige dagen in Duras 
Reisverhaal van een promotietrip naar Zuid-Frankrijk (in drie afleveringen) 
 

Duras was de bestemming. Neen, niet Duras bij Sint-Truiden, wel Duras in Franse departement Lot-

et-Garonne, zo een 60 km ten oosten van Bordeaux. 

De opdracht was drieërlei: er de Hasseltse jenever promoten tijdens de plaatselijke Wijndagen, de 

jarenlange vriendschapsband met het Maréchalat de Duras en onze confrérie verder aanhalen en ons 

eerste buitenlands zilveren jeneverlabel uitreiken. 

   

https://hbvlcdn.akamaized.net/Assets/Images_Upload/2018/06/13/c68e6c9c-6e49-11e8-9f13-6604e0e6628f.jpg?width=1152&format=jpg
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Wie bedenkt het om in het holst van de nacht de auto vol te laden met de koffers vol kleren (die er 

toch nooit allemaal zullen uitkomen) en de tocht van 1000 km zuidwaarts met de auto aan te vatten? 

Den Rudi... Om 10 minuten na vier stootte hij zijn 14 jaar oude, maar nog puik uitziende, Mercedes 

achteruit onze oprit voor het huis op. De ruime autokoffer was net groot genoeg voor alle bagage en 

in een mum van tijd waren we op weg richting Parijs.  

               

Het verhaal van de rit wil ik je besparen wegens oninteressant voor buitenstaanders, maar nog geen 

11 uur later draaide den Rudi zijn bolide met zwier de parking van de Hostellerie des Ducs in Duras 

(Frankrijk) op. Het charmante hotel zou vijf dagen de uitvalsbasis worden voor trips en uitstappen 

langs glooiende wijngaarden, naar daarbij horende wijnboeren en charmante, piepkleine dorpjes tot 

in het alom bekende Saint-Émilion waar de meer gegoeden van deze wereld o.a. een fles Petrus van 

1945 voor zo een slordige 45.000 euro op de kop kunnen tikken.  

Op het terras van ‘den Duc’ sloten we aan bij de rest van de afvaardiging van onze confrérie. We 

waren er met zijn achten. Zo was er Alex, onze zachtmoedige Grootmeester en Lambert, de 

ouderdomsdeken van de groep en kenner bij uitstek van alles wat met veiligheid, de Japanse Tuin en 

de Tweede Wereldoorlog te maken heeft. Verder sloten de immer guitige en enthousiaste 

spraakwaterval, Rudi en zijn vrouw, Alda, die in tegenstelling tot haar man de rust zelve is en hem af 

en toe eens terug met beide voeten op de grond zet, bij het gezelschap aan. Ook Marc, de man die al 

jaren de band tussen onze confrérie en de wijnboeren van Duras levendig houdt en verzekert en zijn 

vrouw, Liliane, die zich minzaam in zijn schaduw opstelt, waren van de partij. Ten slotte was er nog 

mijn vrouw Carla, waar ik lyrisch zou kunnen over zijn ( wat ik bij nader inzien toch maar wijselijk op 

de lange baan schuif) , en uw dienaar zelf, de ‘bleu’ in het gezelschap: het was immers mijn eerste 

reis naar de Côtes de Duras, terwijl de anderen er al meermaals geweest waren.  
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Dat er tijdens die vijf dagen veel gelachen, gegeten en gedronken is, is een open deur intrappen. Dus 

ga ik je er niet mee vervelen om een minutieus verhaal van ons verblijf in Duras te vertellen. Dat zou 

ons te ver leiden. Neen, ik ga er enkele ‘hoogtepunten’ uitlichten die vooral met onze drie doelen te 

maken hadden en hebben. 

Zo waren we, als goede Hasselaren, de eerste avond al snel op een terras van een cafeetje belandt 

waar - verbazingwekkend genoeg voor Zuid-Frankrijk - meer Belgische bieren van hoge gisting te 

verkrijgen waren dan in de meeste soortgelijke etablissementen in België: dat ging van een ‘Chouffe’, 

over een ‘Kwak’ naar een ‘Karmeliet’, tot zelfs verscheidene trappisten. Maar ik dwaal eigenlijk af, 

want het strafste van die avond moest nog komen. We waren dus op dat terrasje van een lekker 

Belgisch biertje aan het genieten, toen we in gesprek geraakten met enkele mensen aan de tafel 

naast de onze. Bleken dat nu Australiërs te zijn die door hun Welsche schoonzoon op een trip door 

Frankrijk waren uitgenodigd. Al spoedig ging het over ons eerste reisdoel. Gin, ja, dat kenden ze, 

maar jenever....  

       

 

Of ze dat eens wilden proeven? Natuurlijk. Alex, onze voorzitter, haastte zich daarop om zijn 

camionette met onze voorraad jenever erbij te halen en al na de eerste proeverijen waren de kreten 

van verwondering en genot legio bij de hele Aussie-familie, de schoonzoon uit Wales incluis. 

Resultaat: één fles Hasseltse jenever en één fles fruitjenever belandden in Australische handen. 

Straffer nog: we waren amper terug in ons hotel of daar stonden die Australiërs weer. Of ze nog 4 

flessen ‘from that great gin’ konden kopen om hun kinderen en vrienden Down Under mee te 

kunnen verrassen? Zo kwamen er voor het eerst 6 flessen Hasseltse jenever via de CHJ aan de andere 

kant van de wereld terecht. Boze tongen in ons gezelschap betwijfelen echter dat de flessen 

ongeopend het land van de kangoeroes zullen hebben gehaald. In ieder geval kan het verhaal als 

promotionele stunt zeker wel tellen. Onze vijfdaagse was op een schitterende en - zeg nu zelf - 

verrassende wijze ingezet. 

De rest van het verslag over de augustusdagen in Duras zijn voor een volgend Drèpke. Wordt dus 

vervolgd. 

 

Herman Janssens       Foto’s: Herman Janssens 

          Marc Snijers 
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Culinair met jenever 

Mosselen met jenever 

Ingrediënten voor 2 personen: 
 
• 2 kg mosselen 
• 6 stengels bleekselder 
• 1 venkel 
• 3 grote wortelen 
• 2 sjalotten 
• 1 teentje knoflook 
• 25 g gezouten boter 
• 250 ml of 5 borrels oude jenever 
• 20 g platte peterselie  
 
 
 
Bereiding 
 
Gooi de mosselen weg die open blijven als je erop tikt.  
Spoel de mosselen overvloedig in koud water. 
Verwijder de exemplaren die daarna nog open zijn of komen bovendrijven. 
Laat de mosselen in het koude water liggen. 
Snijd de groenten in stukken.  
Snipper een sjalot en snijd knoflook fijn.  
Verhit de boter in een mossel- of soeppan en fruit hiermee de in grote stukken gesneden 
bleekselder, de grof gehakte sjalotten, de in blokjes gesneden wortelen, de venkel en de 
knoflook gedurende 3 minuten. 
Voeg de oude jenever, peper en eventueel zout toe en breng aan de kook.  
Laat de mosselen nu uitlekken.  
Doe ze bij de groenten in de pan en kook ze met de deksel op de pan op hoog vuur in 8 
minuten gaar.  
Schud de mosselen in de pan regelmatig op. 
Schep de mosselen met een schuimspaan uit de pan in een schaal en gooi de mosselen die 
niet open zijn weg.  
Schep de fijngehakte peterselie erdoor en geniet van je maaltijd met een glaasje ......  oude 
jenever binnen handbereik.  
Serveer met naar eigen voorkeur met brood of frietjes. 
 
Heeft u recepten van hapjes, gerechten, desserts of cocktails met jenever als een 

belangrijk(ste) ingrediënt, aarzel dan niet om het met ons en onze leden te delen.         

Stuur het recept, eventueel met foto, naar secretariaat@confreriehasseltsejenever.be,   

met de vermelding ‘Culinair met jenever’.  

mailto:secretariaat@confreriehasseltsejenever.be
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Activiteitenkalender 

Voorbije activiteiten 

02-07-2018: Landbouwdagen Alden Biesen 
 
16-09-2018: Dag van het Eetbaar Landschap in Bokrijk  
 
Foto’s te bezichtigen op onze website  www.confreriehasseltsejenever.be 

                                      en op Facebook https://www.facebook.com/confreriehasseltsejenever 

Komende activiteiten 

De Confrérie van de Hasseltse Jenever zal op volgende activiteiten aanwezig zijn: 

20-10-2018: De Dag van de Jenever in Hasselt  

20 en 21-10-2018: Jeneverfeesten in Hasselt                                                                                                                                                                                       

Verdere details vindt u op de Facebookpagina van de Confrérie van de Hasseltse Jenever:                 

                                    https://www.facebook.com/confreriehasseltsejenever 

 

Geschiedenis van en anekdotes over de jenever          

 
                            STOKERIJ LOOIENGA “DE ORANJEBOOM“   

Op 1 januari 1894 neemt Henry Ghuys ontslag als vertegenwoordiger van stokerij Jos Notermans & 

Cie en gaat een vennootschap aan met J.J.M.Feyen, afkomstig van Eksel , die vertrouwd was met de 

handel in o.a. alcoholische dranken . 

Maar op 20 april 1897 sluit diezelfde Feyen, als geldschieter, een nieuwe samenwerkingsverbond 

met Lambert Looienga. Deze laatste was in 1896 door Notermans aangetrokken uit het Nederlands-

Limburgse Helden. Lambert was eigenlijk afkomstig uit Friesland en in 1899 op 32-jarige leeftijd 

gehuwd te Helden met de 24-jarige Hermanie Engels. Zij kozen voor hun “distillerie à vapeur“ ‘De 

Oranje Boom’ als naam en vestigden zich waarschijnlijk in de oude bedrijfsgebouwen van stoker 

Ponet in de Dorpstraat te Hasselt. De stokerij Ponet bevond zich toen in de Demerstraat. Dat het 

nieuwe bedrijf het goed deed, kunnen we afleiden uit de vragen naar bedienden en kuipersgasten 

die toen in het Aankondigingsblad der Provincie Limburg verschenen. 

Looienga bracht o.a. een ‘Kempische Elixir uit ’t Boompje’ op de markt “ter genezing van een slechte 

spijsvertering, maagkrampen en kolieken”. “Vooral aanbevolen bij landbouwers voor paarden en 

runderen welke kolieken krijgen is ¼ flesinhoud voldoende voor genezing”, stond er op het etiket te 

lezen. De likeuren van looieng behaalden prijzen in Gent en Brussel.  

In 1905 stopte Lambert Looienga de samenwerking met Feyen en zette hij zelf de firma “De 

Oranjeboom” verder. Michel Feyen trok terug naar Eksel en baatte er in de Groenstraat 19 een 

http://www.confreriehasseltsejenever.be/
https://www.facebook.com/confreriehasseltsejenever/
https://www.facebook.com/confreriehasseltsejenever
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likeurfabriek uit. Looienga verhuisde later naar de Maastrichtersteenweg nummer 108 -110, waar hij 

een nieuwe woning liet bouwen met in de voorgevel geglazuurde bakstenen uit Hasselt. (Zie foto’s 

gemaakt op 13 september 2018) In 1914 stond de ‘Distillerie Looienga , liqueurs fines , Chausseé de 

Maestricht 102-104’, al vermeld in het telefoonboek .  

                                 

Bekende producten van ‘De Oranjeboom’ waren: Amer Curaçao, Amer Noir, Looienga Bitter, 

Schiedam Prima …….. 

Bij Looienga werkte A. Schutjes uit Hechtel, zoon van een handelaar in koloniale waren. Wekelijks 

kwam de firma Schutjes bij Looienga in Hasselt een 500-tal flessen halen .  

Bij Looienga werkten toen 10-12 personeelsleden. 

In 1927 gaf Looienga zijn zaak over aan Jos Van Briel, zoon van Ludovicus Van Briel, kasteelheer van 

Mombeek. De Ludovicuszaal van Rapertingen werd naar Lodovicus Van briel vernoemd. 

Jos Van Briel werkte oorspronkelijk als bediende bij Looienga en was gehuwd met Julia Ponet, 

dochter van de stokersfamile Ponet. Vanaf de overname door van Briel kwam de nadruk sterk te 

liggen op de jenevers: Hasseltsche Jenever, Vieux Système ’t Groen Stoopke, Vieux Genièvre 

Looienga Hasselt. 

Looienga werd rentenier en ging wonen in het hoekhuis Het Hemelrijk in de toenmalige 

Boomgaardstraat, nu Hemelrijk, te Hasselt Hij stierf op 16 december 1932 op 65-jarige leeftijd.  

Jos Van Briel liet volgens kenners het bedrijf over aan de goede zorgen van zijn personeel. In 1947 

werd zelfs een derde stooktoestel geplaatst nadat de waterput die midden van het magazijn 

geslagen was werd nagezien. Harry Claes was er stoker en na de dood van Jos Van Briel in 1959 zette 

zijn weduwe de zaak verder tot in 1973. Harry Claes diende toen te stoppen met stoken wegens 

ziekte en ouderdom. In 1977 werd het bedrijf verkocht aan de Hasseltse stoker Smeets die de 

stooktoestellen als decoratie naar zijn bedrijfsgebouwen liet verplaatsen. 

Naar: de nota’s van Jaak collen                                                                                        Willy Smeets  
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            Confrérie van de Hasseltse Jenever 

   Limburgplein 1   3500 Hasselt  

          

          
 

Uitnodiging Jeneverfeesten op 20 oktober 2018 

 

Mevrouw, Mijnheer 

De Grootmeester en de raad van bestuur van de Confrérie van de Hasseltse Jenever hebben de 

eer u uit te nodigen op onze 29ste editie van de Hasseltse Jeneverfeesten.  

De Hasseltse Jeneverfeesten zijn intussen uitgegroeid tot één van de grootste stadsfeesten van 

België. Twee dagen lang borrelt de stad van de activiteiten met een ode aan de Hasseltse jenever. 

Onze bestuursleden en confraters stellen uw aanwezigheid op ons 102de Intronisatiekapittel ten 

zeerste op prijs en leggen u het volgende programma voor: 

10.00 u. Ontbijt in de Hotelschool Hasselt, Elfde Liniestraat 22  3500 Hasselt + 

11.30 u. In stoet met bevriende confréries en genodigden naar de Virga Jessebasiliek. 

12.00 u. Heilige Mis, voorgegaan door Eerwaarde Heer Ali Cornelisis, Deken van Hasselt en 

  opgeluisterd door het kathedraalkoor van Hasselt o.l.v. Ludo Claesen,  Conductor – 

  Composer, Prof. of Polyphony/Chambermusic 

12.45 u. Vertrek naar de Raadzaal van het oude stadhuis van Hasselt  

13.00 u. 102de Kapittel met intronisatieceremonie van de nieuwe kandidaat-Ridders 

  Aansluitend receptie, aangeboden door de stad Hasselt 

14.45 u. In stoet met bevriende confréries, nieuwe Ridders en genodigden naar het  

Jenevermuseum 

  Optredens en voorstelling van de nieuwe jenever 

  Proeven van de nieuwe jenever 

16.00 u. Vertrek in stoet naar het Borrelmanneke 

16.15 u. Woord van de Grootmeester 
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  Voorstelling van de donateurs van de nieuwe manteltjes voor het Borrelmanneke. 

  Overhandiging van de nieuwe manteltjes voor het Borrelmanneke door  

sympathisanten van onze confrérie.  

  Omhangen van de manteltjes aan het Borrelmanneke 

  Borrelmanneke doet zijn jaarlijks wonder en deelt jenever uit aan alle aanwezigen. 

16.45 u. Vrij bezoek aan de standen van de Hasseltse stokers 

18.30 u. Diner in het Smaaksalon, Maastrichterstraat 61 te Hasselt 

   MENU 

 

Aperitief 

 

      Voorgerecht 

  Cappuccino van aardpeer met carpaccio van Sint-Jacobsvrucht en jonagold 

                                                       

                                                     Hoofdgerecht 

Kalkoenfilet met smaken van pompoen, champignons, hazelnootkroketten  

en crumble van speculaas 

 

                                                                         Dessert 

Appeltjes met perenjenever, banketbakkersroom en meringue 

 

Koffie met Hasseltse borrel 

 

  Aangepaste wijnen, waters, frisdrank en pilsbier 

 

Tijdens de Dag van de Jenever, 20 oktober 2018, kunt u op de hoek van de 

Demerstraat en de Botermarkt genieten van een lekkere Hasseltse jenever aan de 

stand die door enkele van onze leden wordt bemand. 

 

Op zondag 21 oktober vindt u ons op dezelfde plaats terug. Dan zullen we u daar ook 

onze Jen-cocktails aanbieden. Ook op de Fruitmarkt, nabij het Borrelmanneke, zal de 

Confrérie van de Hasseltse Jenever die dag als naar goede gewoonte een 

jeneverstand opzetten en bemannen. 
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Op beide dagen en plaatsen is iedereen van harte welkom om het typische Hasseltse 

streekproduct in al zijn facetten te ontdekken. 

 

We kijken uit naar deze heuglijke dag en naar uw vlugge reactie voor eventuele 

deelname aan de activiteiten die we voor die dag in petto hebben. Zo kunnen we 

deze feestelijke gebeurtenis naar best vermogen plannen. 

 

Met vriendelijke groeten 

Grootmeester en raad van bestuur van de Confrérie van de Hasseltse Jenever 
secretaris-Grootkanselier     secretaris a.i. 

                      Paul Stockman      Herman Janssens 
 

 

 

Inschrijvingsformulier voor het ontbijt en/of diner 

Jeneverfeesten 20 oktober 2018 

Locatie ontbijt: Hotelschool, Elfde Liniestraat 22  3500 Hasselt 

Locatie diner: Het Smaaksalon, Maastrichterstraat 61  3500 Hasselt 

Naam: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adres: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Postnummer/gemeente: …………….………………………………………………………………………………………… 

Wenst deel te nemen met ……………………. perso(o)n(en) aan het ontbijt aan de prijs van 15 

euro per persoon. 

Wenst deel te nemen met ………………… perso(o)n(en) aan het diner aan 55 euro per persoon 

indien deze/die lid zijn/is van de CHJ. Dit geldt ook voor een partner. 

Wenst deel te nemen met …………………perso(o)n(en) aan het diner aan 60 euro per persoon 

indien deze/die GEEN lid zijn/is van de CHJ. 

Ik stort dus voor 10 oktober 2018 …………………………………. euro op rekening  
BE05235001665075 van Grootintendant-penningmeester C.H.J. Rolf Sterckx. 

Reserveren kan ook - onder dezelfde voorwaarden - via e-mail: 
secretariaat@confreriehasseltsejenever.be. 

                                                                                                                     

mailto:secretariaat@confreriehasseltsejenever.be
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Nog even deze belangrijke mededeling 

 
General Data Protection Regulation 
 
Op 25 mei 2018 trad de nieuwe privacywetgeving “Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (AVG)” of “General Data Protection Regulation (GDPR)” in voege. 
Deze Europese verordening handelt over de bescherming van de persoonsgegevens en legt 
verplichtingen op aan de organisaties die deze gegevens verwerken en gebruiken. Deze 
nieuwe wetgeving wil de EU-burgers meer controle geven over hun persoonlijke data. 
Wij willen jullie daarom informeren over hoe uw gegevens door de Confrérie van de 
Hasseltse Jenever vzw. gebruikt en verwerkt worden. 
  
Welke persoonlijke gegevens worden verzameld? 
  
Enkel volgende persoonlijke gegevens worden door ons opgeslagen: 
- Naam 
- Adres 
- E-mail en telefoonnummer ( in sommige gevallen ) 
Dit zijn de gegevens die we van u ontvangen bij de start van je lidmaatschap. Wij gaan er dan 
ook vanuit dat u akkoord bent dat deze gegevens gebruikt worden bij de behandeling van 
uw lidmaatschap 
  
Hoe worden deze persoonlijke gegevens gebruikt? 
  
Dit is de minimale informatie die nodig is voor het behandelen van de lidmaatschappen. 
Naam en adres worden gebruikt voor elementaire ledenadministratie. E-mailadressen en 
telefoonnummers worden gebruikt voor elektronische contactname en het versturen van 
documenten. 
  
Hoe worden deze gegevens bijgehouden? 
  
De gegevens van de ledenadministratie worden nooit op onbeveiligde onlinelocaties 
opgeslagen. Ze worden offline opgeslagen op een beveiligde computer van het secretariaat, 
met een back-up op fysieke externe harde schijven die niet gedeeld worden. 
Het zijn enkel de voorzitter, penningmeester en secretaris die de persoonlijke gegevens 
kunnen consulteren en gebruiken. 
  
Hoelang worden deze gegevens bewaard? 
  
Wij behouden deze gegevens uiteraard zolang het lidmaatschap geldt. 
Bij stopzetting lidmaatschap worden de gegevens om “historische” redenen bijgehouden 
tenzij de persoon expliciet vraagt deze gegevens te verwijderen en te wissen. 
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In het kort: we gebruiken en bewaren alleen de minimale noodzakelijke informatie die we 
nodig hebben voor het behandelen van de lidmaatschappen, administratie en contactname. 
Deze informatie wordt niet met derden gedeeld. 
  
Wij hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben, maar aarzel niet contact te nemen 
via het secretariaat als u nog vragen heeft. 
  
De raad van bestuur 

  
Wilt u meer info over GDPR, raadpleeg dan onze website: 
www.confreriehasseltsejenever.be , contacteer ons secretariaat: 
secretariaat@confreriehasseltsejenever.be of bezoek onze Facebookpagina: 
https://www.facebook.com/confreriehasseltsejenever. 

 
Oproep 
 

Aan alle leden vragen we vriendelijk om na te denken over en voorstellen te doen omtrent 

activiteiten die de Confrérie voor zijn leden zou kunnen organiseren met de bedoeling 

elkaar beter te leren kennen en het samenhorigheidsgevoel en “spirit” onder de leden te 

versterken. 

Voorstellen kunt u aan het secretariaat bezorgen of e-mailen naar 
secretariaat@confreriehasseltsejenever.be .  

Deze voorstellen zal de Raad van Bestuur bespreken en – na goedkeuring - voor uitvoering 

plannen. 

 
 
 

 

 

Aan alle leden vragen we om een kopie van hun 

(pas)foto te sturen naar het secretariaat van de 

Confrérie om onze ledenlijst op te fleuren en 

ons archief te vervolledigen. Mail uw foto naar 

secretariaat@confreriehasseltsejenever.be . 

Wij danken u bij voorbaat.  

http://www.confreriehasseltsejenever.be/
mailto:secretariaat@confreriehasseltsejenever.be
https://www.facebook.com/confreriehasseltsejenever/
mailto:secretariaat@confreriehasseltsejenever.be
mailto:secretariaat@confreriehasseltsejenever.be

