
 
 
 
 

 
 
 
 

 
  
   

 
 
 

 
 
De 26e Jeneverfeesten vormen de hoogdagen der 
evenementen in Hasselt. De Stad van de Smaak stookt 
al deze godendrank sinds het begin van de 17e eeuw. 
Tussen 1850 en 1870 waren er maar liefst 26 
stokerijen in de binnenstad. Op het einde van de 19e 
eeuw konden de jeneverbaronnen echter niet langer 
optornen tegen de concurrentie van de grote gist- en 
spiritusfabrieken. De genadeslag kwam met de twee 
wereldoorlogen en zeker met de zgn. ‘Wet 
Vandervelde’. Toch blijft Hasselt met haar 
Jenevermuseum, de Jeneverfeesten en de Hasseltse 
jenevers op de kaart van de horeca, nog altijd gelinkt 
aan het  ‘Witteke’. Meer nog de Hasseltse jenever is 
een door Europa beschermde geografische 
productbenaming geworden. Nog vijf stokerijen mogen 
nu jenever dan ook ‘Hasselts’ noemen: ’t 
Jenevermuseum, ’t Stookkot, Massy, Wissels en 
Bruggeman-Smeets. Tijdens de Jeneverfeesten 
presenteren deze stokerijen op diverse plekken in de 
stad hun producten. 
 
De jeneverfeesten lopen van 16 oktober tot en met 18 oktober in heel de Hasseltse 
binnenstad.  Alle stokers presenteren hun producten, maar daarnaast is er tal van 
animatie voorzien.  
Bij deze 26e editie is geopteerd voor de bekende klassieke ingrediënten, zoals de 
voorstelling van de huisjenever in het jenevermuseum, de intronisatie van nieuwe 
Confrérieleden en de gratis borreltjes bij het borrelmannetje. 
 
Maar daarnaast heeft men ook heel wat nieuwe elementen voorzien in het programma, 
zoals de Pop-Up Jeneverbar en de Jenevercinema. De Zebrazaal, in het Begijnhof, 
wordt omgetoverd in een cinemazaal voor een mini filmfestival. Op de affiche de lang 
vergeten maar spannende en ontroerende jeneverfilm ‘De zoete smaak van goudlikeur’ 
met o.a. Bert André, Jo De Meyere, Ludo Busschots, Janine Bisschops…  Dit 
waargebeurde verhaal wordt zaterdag en zondag om 11 en om 14 uur getoond.  
Misschien wordt tijdens de pauze wel rondgegaan met jeneverfrisco! 
 
JCI Hasselt oftewel de Jonge Ekonomische Kamer is een vereniging die jonge 
gemotiveerde mensen samenbrengt om te werken rond projecten, internationalisme en 
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gemeenschap. Dit jaar zijn ze gastheer voor JCI België, en koppelen ze dit 
gastheerschap aan de Jeneverfeesten. In een loungy sfeer kan er verbroederd worden 
met buitenlandse gasten. Elk van die gasten kan een stipje zetten op de wereldkaart, 
een leuke attentie ontvangen en genieten van specialiteiten uit de wereldkeuken. En op 
die manier weten we na afloop welke buitenlandse bezoekers de feesten bezoeken. 
 
SYNTRA Limburg biedt sinds kort de opleiding ‘Distillateur’ aan. In de Hasseltse 
campus werd een stokerijlokaal ingericht met een ‘state of the art’ distillatiekolom van 
het topmerk Holstein. Deze opleiding is uniek voor België én Nederland, enkel in 
Hasselt kan je ze volgen.  Hasselt is tenslotte de hoofdstad van de smaak en zijn 
jenever(feesten). 
Tijdens de feesten wordt o.a.  aan de hand van een model-alambiek meer uitleg 
verschaft over de opleiding en -  waar het allemaal om draait - over het distillatieproces. 
 
Jos Tuts van de STOOPKES is een begrip in jeneverstad Hasselt. Voor het eerst bouwt 
hij zijn eigen jenevertoog  voor het stadhuis van Hasselt waar natuurlijk, onder andere, 
zijn Tutske wordt geschonken.  Het wordt een volwaardig mini-“Jeneverfestival” met 
diverse optredens waaronder uiteraard zijn eigen STOOPKES 
Zowel op zaterdag als op zondag zullen drie gerenommeerde tenoren, personages en 
dansers met een eigenaardige voorliefde voor balkonnetjes en hoger gelegen 
raampartijen de feesten bezoeken. Men moet dus niet altijd kijken of het borrelglaasje 
nog vol is, maar ook geregeld eens naar de hogere verdiepingen van de Hasseltse 
panden speuren om te ontdekken of daar toevallig geen animatie bezig is... 
 
Ook nieuw is de zgn. Slam Poetry van Jee Kast . Deze woordkunstenaar duikt in zijn 
(a)typische stijl de wereld van de jenever in. Een tekstperformance van het meest 
borrelende soort. 
 
Zondag 18 oktober zal er op het 
Capucienenplein van Hasselt een 
heuse Cook Battle Marathon 
plaatsvinden. Om 13 uur nemen 
Giovanni Oosters (Smaaksalon) en 
Sébastien Wygaerts (Ogsdt) het 
tegen mekaar op, om 15 uur kruisen 
Mario Holtzem (Creatief Culinair 
Atelier) en Lady Chef of the Year 
Ann-Sophie Breysem (Kwizien) de 
messen en tegen 17 uur is het de 
beurt aan Christophe Smets 
(Taratata) versus Didier Verbelen ( 
aan het Water). Bert Smet (Fritel) presenteert en het publiek is scheidsrechter. 
 
Tegelijk kan men ook terecht voor live-cooking in het Culinair Jeneverdorp waar tien 
topchefs het lekkerste van zichzelf geven en demonstreren hoe je met jenever creatief 
kunt omgaan in de keuken. Het resultaat kan je er uiteraard proeven. En dat daar 
culinaire hoogstandjes bij zijn, hoeven we je niet te verzwijgen. 
  
Tot slot is ook de Foto-expo ‘Gen-eraties’ nieuw. Het betreft een portret van Robrecht 
Leenders door Jos Aerts. De Hasseltse reisfotograaf Jos Aerts brengt mensen over 



heel de wereld in hun dagelijkse doen en laten voor de lens. Voor deze expo reist hij 
naar het biotoop van de in Hasselt wereldberoemde Robrecht Leenders, die in Bofland 
maar ook op tuin- en Jeneverfeesten, jong en oud in verwondering brengt. Een portret 
van de eeuwig onbevangen theaterkunstenaar en liedjeszanger op de fiets. De 
tentoonstelling loopt nog tot 8 november in het Stadsmus. 
 
Voor meer info: www.jeneverfeesten.be 
 
Perscontact: Ward Pauls ward.pauls@hasselt.be 
 
Foto’s:  Cookbattle tussen topchefs 

  JP Swerts (vzw Hasseltse Jeneverfeesten) en schepen evenementen Geralt       
Corthouts 
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