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Vrienden naar 25-jarig
Jeneverfeest in Hasselt
De Belgische evenknie van Schiedam,
Hasselt pakt dit najaar bijzonder groots uit.
In het weekend van 18 en 19 oktober
worden daar voor de 25ste keer de
Hasseltse Jeneverfeesten georganiseerd.

na een ingrijpende herinrichting opnieuw de
deuren voor het publiek. Het museum stookt
elk jaar een eigen jenever in een authentieke
negentiende-eeuwse installatie. Telkens
tijdens de Jeneverfeesten moet de
charmante burgemeester Hilde Claes op
zaterdag om drie uur deze proeven en
goedkeuren.

Middelpunt van alle borrelende activiteiten is
het Jenevermuseum, dat een ingrijpende
vernieuwing heeft ondergaan. Goede redenen
om met de Vrienden op zaterdag 18 oktober
een bezoek aan Hasselt te brengen.
Wim van den Bergh en zijn medewerkers van
de Activiteitencommissie hebben al de eerste
voorbereidingen voor de excursie getroffen.
“Vorig  jaar  zijn we niet naar Hasselt geweest,
maar dit keer is het beslist de moeite waard
om weer een trip voor de Vrienden te
organiseren.  We  hebben  er  echt  zin  in”,  aldus  
de inmiddels ervaren reisleider.
De Hasseltse Jeneverfeesten zijn een van de
grootste stadsfeesten van België. Twee dagen
lang bruist de hele stad van activiteiten,
muziek en straatanimatie, culinaire
hoogstandjes, optochten, intronisaties, een
kelnerwedloop, markten, tentoonstellingen,
jenever spuitende beeldfonteintjes en andere
gekke toestanden. En dat allemaal als ode aan
de Hasseltse jenever.

Tijdens de festiviteiten is het Jenevermuseum
de hotspot. Op 20 september a.s. opent het

Een ander belangrijk trefpunt in Hasselt is het
Borrelmanneke. Dit beeldfontein symboliseert
de rijke traditie van de Hasseltse jenever. Het
manneke zit op een os, de ossen op het
stookafval en de jenever in het vat op zijn
schouder. Uit het vat vloeit echter een heel
jaar lang water dat op de bewuste zaterdag
om vier uur op miraculeuze wijze in echte
Hasseltse jenever verandert. Iedereen mag
proeven!

Aanmelden
Maar er valt nog veel meer te beleven in
Hasselt. Een zestigtal muzikale bands,
dansgroepen, straattheateracts en andere
attracties overrompelen het hele weekend de
stad. Evenveel stands met jenever en ander
lekkers zorgen mee voor een feestelijke
sfeer. Heb je zin om mee te gaan? Meld je
dan aan via activiteiten@jenevervrienden.nl
of Wim van den Bergh, telefoon 06 – 147 44
132.
De  prijs  per  deelnemende  Vriend(in)  is  €  50,Niet  leden  betalen  €  55,--. Dat is met inbegrip
van vervoer per luxe touringcar, lunch en
maaltijd.

Noordvest kunt bezoeken. In De Nieuwe
Palmboom kom je meer te weten over de
molenhistorie van Schiedam en het
productieproces  ‘van  korrel  tot  borrel’.    
Op de stadsmaquette anno 1847 kun je zien
hoeveel molens Schiedam bezat tijdens de
bloeitijd van de jeneverindustrie in de
negentiende eeuw. De Nieuwe Palmboom is
een werkend museum en met wat geluk is de
molenaar op de maalzolder aan het werk.

Expositie The Bottle of
Schiedam verlengd
De expositie The Bottle of Schiedam in het
Jenevermuseum is verlengd tot 1 september
2014. Aanvankelijk zou de tentoonstelling van
tien Schiedamse kunstenaars tot 18 juni te
zien zijn.
Het enthousiasme van de deelnemende
kunstenaars en de bezoekers was zo groot,
dat de museumdirectie besloot een reeds
geplande expositie op te schuiven naar het
komende najaar. Hierdoor is de unieke
expositie nog de hele zomer te bewonderen.
De tentoonstelling toont een verscheidenheid
aan werk van de Schiedamse kunstenaars, die
allemaal hebben meegewerkt aan de jaarlijkse
Vriendenfles. De vereniging bestaat tien jaar
en viert dat op verschillende manieren.
Inmiddels hebben de Vrienden een historische
jeneverwandeling ontwikkeld, die via de
website www.jenevervrienden.nl gemakkelijk is
te downloaden.
Al eerder dit jaar presenteerde de vereniging
een speciale uitgave van de Vriendenfles.
Deze lustrumfles werd op 22 maart door
burgemeester Cor Lamers in ontvangst
genomen. Het kunstwerk van Sjef Henderickx
is inmiddels in een oplage van honderd
gesigneerde en genummerde exemplaren
vrijwel uitverkocht.

Museummolen Palmboom
voor Vrienden gratis
Vrienden van het Jenevermuseum hebben een
extra voordeel op hun ledenpas. Molen De
Nieuwe Palmboom en het Nationaal
Jenevermuseum Schiedam behoren sinds kort
tot één organisatie. Het betekent dat je ook
gratis de museummolen aan de Schiedamse

Er wordt een paar keer per week meel
gemalen voor de bakkers en moutmeel voor de
originele moutjenever. Vanaf de balie, de
houten omloop rond de molen, heb je een
prachtig uitzicht op de andere molens van
Schiedam en de oude binnenstad.
De oorspronkelijke molen De Palmboom, een
brandersmolen, werd door een brand in 1901
op de stomp na geheel verwoest. Negentig
jaar na de brand kwam de herbouw van deze
molen op gang. Dit unieke project kreeg steun
van vele Schiedammers.
In 1993 opende museummolen De Nieuwe
Palmboom zijn deuren. De molen is in het
hoogseizoen op dinsdag tot en met zondag
van half twaalf tot vijf uur geopend. Tel: 010
426 76 75, e-mail: palmboom@kabelfoon.nl
**********************

Bewondering in Branderszaal

Recent hielden de Vrienden een Meet & Greet
in de Branderszaal aan de Lange Haven in
Schiedam om het lustrum met elkaar en
relaties te vieren.
In een gezellige sfeer genoten circa tachtig
Vrienden van de prachtige oude
ontmoetingsruimte van de Schiedamse
distillateurs. Voor méér indrukken van de
receptie kijk op www.jenevervrienden.nl
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