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Woordje van de Grootmeester 

 
 

                                                               

Geachte Mevrouw, Mijnheer  
Beste leden en confraters 

 

Zoals jullie merken doet de lente stilaan haarintrede: de voorjaarsbloemen beginnen hun pracht 

tentoon te spreiden en er verschijnen groene blaadjes aan de bomen.... ja, de volle lente is in 

aantocht! 

 

Samen met al mijn confraters starten we het nieuwe jeneverseizoen met de organisatie van een 

jeneverdegustatie in het Extra Borrelhuis, Witte Nonnenstraat 28 te Hasselt op 18 april 

eerstkomende. Olivier van stokerij Vanderlinden zal er een selectie uit zijn jenever- en 

moutwijnassortiment laten proeven. 

 

Om meer promotie voor het vloeibare Hasseltse goud te kunnen maken, hebben we een verrassing 

op stapel staan. Wellicht verneemt u daar meer over in de volgende editie van ‘t Drèpke. 

 

Op meiavond zijn wij met de Confrérie van de Hasseltse Jenever traditiegetrouw aanwezig op de 

viering en meiboomplanting die in handen van het Stedelijk Feestcomité ligt. 

 

Op 23 mei gaat onze jaarlijkse Algemene Vergadering door. U verneemt er later meer over via het 

secretariaat. 

 

Op een van deze evenementen willen we jullie graag ontmoeten. 

 

Ondertussen groet ik jullie bij het genieten van een Hasselts drèpke. 

 

Uw Grootmeester 

 

Alexis Vanbrabant 
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Actualiteit uit de jeneverwereld 

 

Biologische jenever uit Hasselt krijgt label Kortweg Natuur 

 

De eerste Hasseltse biojenever krijgt een Kortweg Natuur-label. 

Dit label van het Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren 

wordt toegekend aan producten die lokaal geteeld, verwerkt en 

verkocht worden, én bovendien een bijdrage leveren aan de 

natuur in de buurt. 

 
Sinds oktober 2015 
produceert ’t Stookkot 
biologische graanjenever. 
De granen die nodig zijn 
voor het stoken van de 
jenever (moutwijn) worden 

door biolandbouwers uit de buurt geteeld. Die 
houden rekening met onder meer de akkervogels 
door een deel van de oogst als wintervoedsel op het 
veld te laten staan.  

Onder andere boer Pieter 
Coopmans bewerkt de gronden 
rond de Abdij van Herkenrode 
op biologische wijze. Met zijn 
schaapskudde en runderen van 
het Hereford-ras doet hij aan 
natuurlijk landschapsbeheer. Vol 
overgave deelt hij met bezoekers 
allerlei weetjes over de 
omgeving, zijn dieren, de 
graansoorten, het bier en de 
jenever. 

De granen worden vervolgens gemalen in de Dorpermolen 
van Stevoort (Hasselt). Deze molen wordt aangedreven op 
waterkracht, een bijzonder ‘duurzame en schone’ vorm 
van energie. Door het gebruik van de molen wordt ook het 
cultureel erfgoed in stand gehouden, want een molen die 
niet gebruikt wordt, veroudert snel (rust roest) en de 
kennis van het vakmanschap dreigt anders verloren te 
gaan. 
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Bovendien gaat er per verkocht flesje jenever 
een bijdrage naar de akkernatuur.  Stokerij         
’t Stookkot, die eveneens in Stevoort gelegen is, 
werd opgericht door enkele vrienden met een 
hart voor het ambacht van het jenever stoken. 
Ze hebben de intentie om jenever als 
streekproduct, gemaakt met een grote liefde 
voor de natuur, weer op de kaart te zetten.  

Naar: biomijnnatuur.be    Foto’s: boer van herkenrode Facebook 

          Visit hasselt.be      Dorpermolen Stevoort Facebook 

        ’t Stookkot Stevoort 

PXL-studenten zorgen voor totale jeneverbeleving 
 
Op zondag 31 maart organiseren vier studenten van Hogeschool PXL het eerste Jenever 
Tasting Event in Hasselt. Aangezien daar al een bekend Jenevermuseum ligt, is dat meteen 
de ideale plek voor wat de studenten “een totaalbeleving rond de ambachtelijke drank” 
noemen. 

 
Workshops rond het 
maken van een 
jenevercocktail of de 
combinatie in 
gerechten, 
ambachtelijke en vooral 
lokale distillateurs die 
samenwerken en laten 
proeven, alles zit in dit 
totale belevingspakket. 
Jenever is typisch 
Belgisch. De Belg houdt 
er bovendien van en 
met graanjenever kan je 
van alles doen: dat is de 
achterliggende idee van 
het evenement. 
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Tijdens een bezoekersparcours valt 
er heel wat te proe ven om het rijke 
smaakpallet van de Belgische 
graanjenever te accentueren.  Zo 
bieden Stokerij Eenvoud uit Zelzate, 
De Sterkstokers uit Sint-Lenaarts, 
Distilleerderij De Korhaan uit 
Hechtel-Eksel, Brouwerij Massy uit 
Houthalen, P. Bruggeman uit Gent, 
het Craywinckelhof uit Lubbeek, 
Jenever Mertens uit Zottegem, 
Stokerij Rubbens uit Wichelen en 
Graanstokerij Filliers uit Deinze 
allemaal een dröpke aan.  
 
Als vertegenwoordigers uit de gekende Hasseltse jeneverscene vind je Stokerij 
Vanderlinden, ’t Stookkot en Distillery Fryns terug. En natuurlijk is er de eigen jenever van 
het Jenevermuseum zelf die ook nooit te versmaden is. 
De inkom bedraagt 8 euro. In ruil krijg je een exclusief degustatieglas en vier jetons. Tickets 
zijn online beschikbaar vanaf eind februari, inschrijven voor de workshops kan vanaf 1 maart 
via het Facebook-evenement 
 

 
 
Maak je eigen jenever 
Sinds kort biedt het Jenevermuseum ook een eigen workshop om jenever te leren maken 
volgens je eigen smaak. Het idee ontstond vorig jaar tijdens Tournée Locale en leverde twee 
heel unieke wijkjenevers op voor de Heilig Hartwijk en Runkst. 
Deze workshop duurt 2 uur en mikt op achtienplussers. Alle info vind je op de website van 
het Jenevermuseum. Reserveren is wel een must. 
 

Naar: BadRepublic   Foto: Kris Van de Sande voor Jenevermuseum Hasselt 

                 Jenevermuseum Hasselt 

https://www.jenevermuseum.be/nl/bezoek/activiteiten/jenever-tasting-event
https://www.facebook.com/events/795162010838858/
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Dolle, dorstige dagen in Duras (deel drie) 
Reisverhaal van een promotietrip naar Zuid-Frankrijk (in ondertussen vier afleveringen) 
 

Het was zondag 12 augustus 2018 in Duras. Ik kan me voorstellen dat de zondagen in het 
stadje er niet anders uitzien dan de andere dagen, buiten dat er enkele etablissementen 
gesloten zijn. Maar deze zondag in de oogstmaand ontwaakt Duras uit zijn gewoontes. Het is 
de ‘La Fête des Vignerons de Duras’, het jaarlijkse wijnfeest.  
 

Centraal in het hele gebeuren 
staat het kasteel. Dit imposante 
bouwwerk dat de Droptvallei 
beheerst, werd in het jaar 1137 
gebouwd op een rots bij het 
plaatsje Duras. Deze locatie was 
vanuit strategisch oogpunt erg 
belangrijk, want vanaf de rots kon 
men het omringende gebied goed 
in de gaten houden. Aan het begin 
van de veertiende eeuw kwam 

het plaatsje Duras in handen van Galliard Goth, de broer van de eerste Franse paus Clemens 
V. Hij liet het château de Duras een ware gedaanteverandering ondergaan. Zo maakte hij van 
het kasteel een nagenoeg onneembare vesting. Mede dankzij deze ontwikkelingen speelde 
het kasteel een belangrijke rol tijdens de Honderdjarige Oorlog tussen Frankrijk en Engeland. 
Na vele conflicten verloor het kasteel de Duras zijn strategische waarde. In de zeventiende 
eeuw werden de verdedigingswerken van het kasteel grotendeels ontmanteld. Er werden 
prachtige tuinen aangelegd, waardoor het ooit zo imposante kasteel veranderde in een 
prachtig buitenverblijf. Tijdens de Franse Revolutie werd het gebouw geplunderd en in de 
daaropvolgende jaren raakte het kasteel in verval.  
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In 1969 werd het kasteel dan aangekocht 
door de gemeente Duras en sindsdien 
hebben er talloze herstelwerkzaamheden 
plaatsgevonden. Door die omvangrijke 
herstelwerkzaamheden staat het kasteel van 
Duras vandaag de dag bekend als een van de 
leukste bezienswaardigheden in het 
departement Lot-et-Garonne. Het kasteel is 
opengesteld voor bezoekers.  
De kelder van het kasteel is omgebouwd tot 
een interessant archeologisch museum, 
waar u een uitgebreide verzameling van 
honderden gereedschappen uit de 
afgelopen eeuwen kunt bewonderen.  

 

Die zondag in augustus was het 
noch de geschiedenis, noch de 
verzameling werktuigen in de 
kelder, zelfs niet de schoonheid van 
het bouwwerk waar alle aandacht 
naar ging. Neen, alles stond die 
zonnige dag in het teken van de 
wijnen van de Côtes de Duras. 
Ook wij waren dus twee dagen 
eerder naar het stadje afgezakt om 
ons steentje tot het wijnfeest bij te 
dragen. De organisatie van dit 
evenement lag - zoals ieder jaar - in 
handen van het Maréchalat des 
Côtes de Duras. Deze broederschap 
werd in 1985 opgericht op initiatief 
van de toenmalige president van 
het Syndicaat, Mr. Gérard. Het doel 
van de vereniging was en is om een 
impuls te geven aan de 
communicatie over en de promotie 
van de appellation Côtes de Duras. 
Het zijn de oudsten die overleggen 
over de aanvaarding van de nieuwe 
Maréchals. 
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Je zou verwachten dat het Maréchalat de Duras een van de vele onopvallende broeder-
schappen is die deze aardkloot rijk is en op het eerste gezicht is dat ook zo. Maar het 
Maréchalat de Duras in zijn huidige vorm is toch op zijn zachts gezegd... toch wat anders dan 
een doorsnee confrérie. Waar in de meeste broederschappen het mannelijk geslacht de plak 

zwaait, zijn het de vrouwen - hoewel ze in 
aantal duidelijk in de minderheid zijn - die 
in Duras de eigenlijke leiding in handen 
hebben genomen. De mannen dragen er 
nog wel de voornaamste eretitels, maar 
het zijn de leden van het andere geslacht 
die in de praktijk de broek aan hebben. Dat 
konden we die zondag in 2018 
herhaaldelijk vaststellen.  
Zo is er Marianne, die op een kordate wijze 
de organisatie van de wijnstanden 
dirigeert. Daarnaast is er Charlotte die met 
een zekere gedrevenheid en 
vastberadenheid de intronisatieceremonie 
van de nieuwe Maréchals in goede banen 
leidt.  

En dan is er nog Bernadette, de burgemeester. Haar aanzien en belang werd mij duidelijk 
toen de intronisatieceremonie zonder enige vorm van protest, gemor of kritiek met een half 
uur vertraagd moest worden omdat ze op zich liet wachten.  
Tijd om terug te keren naar de belangrijkste dag van het jaar in Duras. Zoals reeds 
aangehaald spelen de wijnfeesten zich af in het prachtige historische kader van het Château 
de Duras, meer bepaald in de grote zaal, de oude ridderzaal.  
 

          
 
Daar krijgen alle wijnboeren uit de streek de kans om de vruchten van hun arbeid en kunde 
aan de man te brengen. En midden tussen al die wijnmakers kregen wij met de Confrérie van 
de Hasseltse Jenever een plaatsje om - als vreemde eend in de bijt - onze Hasseltse jenevers 
aan te prijzen. Dat de grote ridderzaal - en niet het imposante binnenplein - gekozen wordt 
om alle deelnemers een stand te bieden heeft te maken met de mogelijke weers- 
omstandigheden. De zon kan in het putteke van de zomer ongenadig schijnen in de streek 
van Lot en Garonne. De relatieve koelte die de dikke muren van het gebouw biedt, wordt 
daarom door de deelnemers aan de festiviteiten ten zeerste geapprecieerd. 
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We waren die zondagmorgen al redelijk vroeg druk in de weer: onze flessen met Hasseltse 
distillaten moesten immers vanop het binnenplein via de majestueuze buitentrappen tot in 
de grote zaal gesleept worden: een niet te onderschatten onderneming. Daarna moest onze 
stand opgezet en ‘aangekleed’ worden. Onnodig te zeggen dat dat menige zweetdruppel 
heeft gekost. Maar het was uiteindelijk wel de moeite van de inspanning waard.  
Nog voor de eerste bezoekers onze jenevers kwamen 
proeven, troonde Rudi me mee naar de zuidzijde van het 
kasteel. Daar heeft men een prachtig zicht over de vallei 
van de rivier, de Dropt. “Zie je daar die toren?” vroeg 
Rudi me, wijzend naar een gebouw helemaal in de verte 
links van het panorama. “Zie je die kerktoren daar 
helemaal rechts? Wel..... dat is ‘main domain’,” lachte hij. 
Daarna vertelde hij hoe Paul Stockman - mijn voorganger 
als secretaris van onze vereniging - bij een van de vorige 
bezoeken van onze confrérie aan Duras deze 
legendarische woorden had uitgesproken.  
De namiddag verliep vlot en de bezoekers aan de festiviteiten waren talrijk. Onze jenevers 
waren vooral in trek bij de vele Engelsen die in de streek zijn komen wonen (zie het vorig 
Drèpke) of er tijdens de zomermaanden naar afzakken. Hierbij was vooral de overeenkomst 
en het verschil tussen jenever en gin het voornaamste gespreksonderwerp.  
Om 15.30 uur was de intronisatieplechtigheid op het indrukwekkende terras voor het 
kasteel gepland. Onze confrérie was traditioneel uitgenodigd om in ornaat de korte 
praalstoet tussen het poortgebouw, over het binnenplein, naar de intronisatieplaats mee op 
te luisteren. Zoals al eerder hierboven geschreven werd de plechtigheid een half uur 
opgeschort omdat mevrouw de burgemeester op zich liet wachten. Ondertussen liet zich de 
minder riante combinatie van de loden augustuszon en de zware fluwelen mantel wel 
duidelijk voelen. Toen de plechtige intronisatie op het enorme terras dan toch uiteindelijk 
kon doorgaan, ontstond er plots een lichte paniek bij de organisatie en vooral bij Charlotte.  
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“Où est le pupitre?” klonk het zorgwekkend. Ik herinnerde me dat ik bij het wachten op 
Bernadette bij het poortgebouw met mijn arm gerust had op een meubeltje, dat een 
‘pupitre’ zou kunnen voorstellen. In mijn best koeterwaals legde ik uit dat die ‘pupitre’ 
waarschijnlijk nog aan de ingang van het poortgebouw stond. Charlotte had al gauw een 
slachtoffer gesommeerd om het meubel aan de andere kant van het binnenplein te gaan 
ophalen. De intronisaties konden beginnen.  
Na de intronisatieceremonie nam het aantal wijnliefhebbers stilaan 
af en tegen 18 uur begonnen alle standhouders hun overgebleven 
producten terug in hun voertuigen te laden.  
Later op de avond was er op het binnenplein nog een klank- en 
lichtspektakel voorzien, maar toen de weergoden besloten hadden 
om een pittig onweer over de streek te laten losbarsten, besloten 
we om vanop het overdekte terras van de Hostellerie des Ducs bij 
een lekker glaasje wijn te genieten van het natuurlijke klank- en 
lichtspel. We hadden het verdiend. 
 
Herman Janssens                          Foto’s: Herman Janssens  

 

Confrérie van de Hasseltse Jenever reikte vijf Zilveren Labels uit                                                                                                          

De Confrérie van de Hasseltse Jenever heeft tot doel de Hasseltse graanjenever en zijn 

distillaten te promoten. Om horecagelegenheden die dit gekende Hasselts streekproduct 

in de kijker zetten te belonen, riep de Confrérie vorig jaar een Zilveren Label in het leven. 

Dit label wordt toegekend aan horecazaken die minstens twee Hasseltse graanjenevers 

van verschillende stokers aanbieden.    

Vorig jaar in mei en augustus kregen de Caracole op de Zuivelmarkt in Hasselt en de 

Hostellerie des Ducs in Duras (Frankrijk) als eersten het Zilveren Label van de CHJ (lees er 

meer over in ons volgende Drèpke). Tijdens de Dag van de Jenever op 20 oktober 2018 

werden nogmaals 5 etablissementen met het Zilveren Label gehonoreerd. Drie van deze 

gelegenheden werden in de loop van de maand januari 2019 door een delegatie van de 

Confrérie bezocht om hen definitief het label en de bijhorende oorkonde te overhandigen. 

Op 16 januari verwierf eetgelegenheid de Stroobander van Joeri Deom op het Sint-

Jozefsplein te Tuilt het derde Zilveren Label. (foto 1) Daarna zakte een afvaardiging van onze 

Confrérie op 24 januari 2019 af naar In de Kleine Hal aan de Maastrichterstraat te Hasselt 

om aan bazin Yoke Vandebriel de erkenning te bezorgen. (foto 2) Op 29 januari 2019 was 

L’Aperi Vino van Dirk Hendrickx aan de beurt om het keurmerk van de CHJ te ontvangen. 

(foto 3)  
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In maart 2019 waren nog twee andere horecazaken aan het feest: op 15 maart zakte een 

delegatie van de Confrérie af naar In de Vaart van Maastricht aan de Maastrichtersteenweg. 

Daar men hier verscheidene Hasseltse graanjenevers kan verkrijgen, sprak het voor zich dat 

zaakvoerder Philippe Van Houtvin en zijn kersverse vrouw Joke het Zilveren Label 

verdienden. (foto 4) Op 24 maart 2019 waren we met de confrérie massaal present in het 

Raedhuijs tegenover de kerk in Kortessem. Eigenaars Jan en Paulette Leonaers vierden die 

dag niet alleen het 30-jarig bestaan van hun zaak, ze kregen ook ons label uitgereikt. (foto 6)   

         

Horecazaken in heel het land die minstens twee Hasseltse graanjenevers van twee 

verschillende stokers op de kaart staan hebben, komen in aanmerking om het Zilveren Label 

van de Confrérie van de Hasseltse Jenever te verwerven. Ken je een horecazaak die aan de 

voorwaarden voldoet? Een mailtje naar secretariaat@confreriehasseltsejenever.be volstaat 

om zich kandidaat te stellen of om een kandidaat voor te stellen. 

Zie je het label aan een zaak, dan kan je er voortaan zeker van zijn dat je er minstens twee 

echte Hasseltse graanjenevers kunt proeven. 

Herman Janssens      Foto’s: Herman Janssens 

         Marc Snijers 

Onze sponsors 
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Culinair met jenever 

 

Stoofvlees met jenever 

 
Ingrediënten: 
 
150 gram spekblokjes (gerookte)  
1 kilogram rundsstoofvlees  
750 milliliter runderbouillon  
2 lookteentjes (geperst)  
1 1⁄2 eetlepels suiker  
10 centiliter Hasseltse jenever  
1 ui (gesnipperd)  
2 eetlepels bloem  
2 laurierblaadjes  
2 takjes tijm  
2 eetlepels peterselie (gehakte)  
boter, peper en zout  

Bereidingswijze 

Verhit een klontje boter in een diepe pan en bak de spekblokjes krokant.  

Voeg de ui toe en laat even meebakken. 

Bestrooi met de suiker en voeg het vlees en de knoflook toe.  

Schep er de bloem onder en kruid met peper en zout.  

Laat het vlees even op hoog vuur bakken.  

Blus met de bouillon en voeg de laurier en tijm toe.  

Laat 2 uur met deksel op de pan zachtjes stoven 

Verwijder de kruiden.  

Giet de jenever bij de saus en roer alles goed door.  

Garneer met de peterselie.  

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 info@confreriehasseltsejenever.be, met de 

vermelding ‘Culinair met jenever’. Misschien wordt uw inzending dan wel opgenomen in 

een van onze volgende uitgaven. Alvast bedankt voor uw medewerking 

mailto:info@confreriehasseltsejenever.be
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Activiteitenkalender 

Voorbije activiteiten 

De Confrérie van de Hasseltse Jenever was op volgende activiteiten aanwezig: 

23-03-2019: Paardenmarkt Kuringen  

Januari en maart 2019: uitreiking Zilveren Labels van de Confrérie van de Hasseltse Jenever 

Verdere details en foto’s van de Dag van de Jenever en de Jeneverfeesten 2018 vindt u op de 
Facebookpagina van de Confrérie van de Hasseltse Jenever:                 

                                    https://www.facebook.com/confreriehasseltsejenever 

Komende activiteiten 

18-04-2019: Info- en degustatie-avond van stokerij Vanderlinden in het Extra Borrelhuis 
           (uitnodiging op blz. 16) 
30-04-2019: Mei-avond in Hasselt vanaf 18.00 uur op en rond de Reddelberg 
23-05-2019: Algemene Vergadering van de Confrérie van de Hasseltse Jenever (info volgt via  
                       het secretariaat) 
02-06-2019: Kaas- en streekproductenmarkt in de abdij van Postel 
 

Geschiedenis van en anekdotes over de jenever          

 

Keramiek- en jeneverindustrie in HASSELT 

 

Vanaf het midden van de 19de eeuw waren industrie en landbouw sterk verweven met 

elkaar. Aan de basis hiervan lagen de jeneverstokerijen. 

De Hasseltse Keramiekfabriek, die een Naamloze Vereniging werd, was een nieuwe 

bedriijfsvorm. 

De N.V. Manufacture de Porclaines du Limbourg werd opgericht   

op de plaats van de huidige bibliotheek, op de hoek van de 

Martelarenlaan en de Badderijstraat. Maar, helaas, na drie jaar 

diende de fabriek te sluiten. Oorzaken: minderwaardige 

porseleinproducten en te weinig bedrijfskapitaal.  

De vereffenaars zochten een oplossing voor de leegstaande fabriek 

en op 25 mei 1895 hielden ze de Manufacture de Ceramiques 

Decoratives boven de doopvont. In de raad van bestuur zetelden 

de toenmalige jeneverstokers Florent Villers en Guillaume Fryns. 

https://www.facebook.com/confreriehasseltsejenever
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Wat werd er vervaardigd? Geëmailleerde platen en gevelstenen, tegels en majolica 

siervoorwerpen, zoals vazen kruiken, snuisterijen, tegeltableaus en reclameobjecten. 

Vanaf de jaren 1920 legde het bedrijf zich meer toe op de fabricatie van geëmailleerde 

stenen voor sanitaire installaties omdat de vraag hiervoor groot was, zeker vanuit de 

Kempische steenkoolmijnen, die in volle ontwikkeling waren, maar ook voor zwembaden en 

openbare gebouwen. Nadelen van dit alles waren milieuverontreiniging door de 

roetneerslag boven de stad. Een verouderd machinepark en financiële problemen deden de 

poorten van de fabriek dichtgaan in 1954. Daarna vestigde de Philipsfabriek zich gedurende 

een korte periode in de bedrijfsgebouwen.  

Einde 19de eeuw bood de Art Nouveau zou 

een nieuw zicht aan de kunstzinnige wereld: 

de Oosterse kunst speelde hier een rol in, 

vooral de Japanse kunst met haar vele 

bloemmotieven. Dit gaf de keramiekwereld 

de impulsen tot een nieuwe vormgeving.  

Ook in de jeneverwereld was dit het geval: 

reclameschotels, sierlijke likeurkruiken en 

mooier verpakkingsmateriaal liepen van de 

fabrieksband. Voorbeelden hiervan waren de 

oranje bitterkruik van Fryns en de cilindrische 

jeneverstopen. 

Lang heeft deze productie niet geduurd omdat 

de steengoedstopen uit het Duitse Westerwald 

veel goedkoper waren. Tot aan het begin van 

W.O. 1 werden er in de Hasseltse 

keramiekfabriek nog mooie reclameschotels 

met bloemendecor van irissen en papavers, 

houders voor luciferdoosjes, schoteltjes en 

asbakjes vervaardigd. De VZW en het Nationale 

Jenevermuseum bezitten samen meer dan 130 

van dergelijke keramische voorwerpen. 

Op dit ogenblik is er een mooie tentoonstelling 

van Hasseltse Keramiek te bezichtigen in het 

Stadsmus aan de Maastrichterstraat. 

 

Willy Smeets                       Foto’s: Willy Smeets 

Naar: Openbaar Kunstbezit Vlaanderen                      
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Mededelingen vanwege de raad van bestuur 
 

Het Zilveren Label van de Confrérie van de Hasseltse Jenever    

Volgende zeven etablissementen hebben in 2018 het Zilveren Label van de 

Confrérie van de Hasseltse Jenever gekregen omdat ze minstens 2 Hasseltse 

graanjenevers van 2 verschillende en door de confrérie erkende stokers 

aanbieden. 

Caracole  Hasselt               
Zuivelmarkt 16 

Hostellerie des Ducs  Duras (F)     
Boulevard Jean-Brisseau  

De Stroobander  Tuilt-Hasselt     
Sint-Jozefsplein 13 
 

In de Kleine Hal  Hasselt         
Maastrichterstraat 30 
 

L’ Aperi Vino  Hasselt       
Zuivelmarkt 20 

Het Smaaksalon  Hasselt                                                      
Maastrichterstraat 61 

Vous Lé Vous             Wimmertingen-Hasselt   
Wimmertingenstraat 76 
 
 

In de Vaart van Maastricht  Hasselt    
Maastrichtersteenweg 3é  
 
 

’t Raedhuijs   Kortessem      
Kerkplein 6  
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Uitnodiging info- en degustatie-avond stokerij Vanderlinden                             Hasselt, 10 maart 2019 

  

Geachte Commandeur, Jonkvrouw, Ridder, lid van onze Confrérie 

 

Op donderdag 18 april 2019 organiseert onze Confrérie van de Hasseltse Jenever een 

jeneverdegustatie. De jeneverdegustatie zal doorgaan in het Extra Borrelhuis in de Witte 

Nonnenstraat te Hasselt (tegenover het Jenevermuseum). Bij deze uitzonderlijke gelegenheid zal 

stoker Olivier Vanderlinden zijn stokerij en zijn jenever- en moutwijnassortiment voorstellen.    

Het programma ziet eruit als volgt: 19.30 uur: ontvangst met koffie en frisdranken    

                                                               20.00 uur: voorstelling van de stokerij en degustatie van  

           het jenever- en moutwijnassortiment van Vanderlinden     

Na de info-en degustatiesessie voorzien we belegde broodjes, wijn, bier, frisdranken en natuurlijk … 

jenever.  

Enkel betalende leden kunnen met hun partner gratis deelnemen aan deze activiteit.  

Inschrijven via het secretariaat (secretariaat@confreriehasseltsejenever.be) vóór 10 april 2019.  

Ook niet-leden zijn welkom mits storting van 25 euro op rekening BE05 2350 0166 5075 van 

Grootintendant-penningmeester Rolf Sterckx, met de vermelding ‘degustatie 2019 niet-lid’ en 

inschrijving via het secretariaat met vermelding ‘degustatie 2019 niet-lid’. Zij zijn dan ook 

automatisch betalende lid voor 2019, met alle voordelen die daaraan verbonden zijn. 

Met vriendelijke jenevergroeten 

In opdracht van Alexis Van Brabant, Grootmeester van de Confrérie van de Hasseltse Jenever 

 

Herman Janssens 
secretaris-Grootkanselier 
Confrérie van de Hasseltse Jenever                         
Mobile: +32495498615 
www.confreriehasseltsejenever.be 
secretariaat@confreriehasseltsejenever.be  

mailto:secretariaat@confreriehasseltsejenever.be
http://www.confreriehasseltsejenever.be/
mailto:secretariaat@confreriehasseltsejenever.be

