
 

 
EEN PARTICIPATIEPROJECT VAN HET JENEVERMUSEUM 
 

WAT? 
Het Jenevermuseum is op 
zoek naar persoonlijke 
verhalen, anekdotes, tradities, 
rituelen, gewoontes in 
verband met jenever en 
likeur. Hiervoor zoekt het 
samenwerking met o.a. 
seniorenverenigingen.  
Dus heb jij ooit nog gewerkt in 
een stokerij? Ken je iemand 
die er gewerkt heeft? Heb jij 
nog leuke verhalen over 
gelegenheden waarbij je 
jenever of likeur dronk of nog 
steeds drinkt? Gebruik jij 
jenever of likeur in de keuken 

bij de bereiding van heerlijke gerechten en smakelijk desserts? Dan willen we zeker 
met jou een gezellige babbel. 
 
 

HOE? 
Onze museummedewerkers 
en museumvrijwilligers komen 
naar jullie vereniging toe! Wij 
organiseren voor jullie leden 
een borrelvoormiddag of -
namiddag of eventueel een 
borrelavond. Wij brengen 
oude foto’s, jeneverstopen, 
borrelglaasjes en ander 
collectiemateriaal mee om 
boeiende gesprekken op gang 
te brengen. Die gesprekken 
zullen wij registreren.  

Taart en jenever zullen ook niet ontbreken. 
 
 
 
 



 
WAAROM? 
We willen er graag voor zorgen dat iedereen zich bewust worden van ons zo 
belangrijke jeneververleden en jenevererfgoed. Ook de nieuwe generaties! Iedereen 
zou jeneverambassadeur of jeneverbaron moeten zijn! Dat kan alleen maar door 
bewustmaking van het belang van ons jenevererfgoed. 
Dankzij jullie persoonlijke verhalen en anekdotes kan het Jenevermuseum bovendien 
zijn collectie nog beter in haar historisch juiste context plaatsen en zo zorgen voor de 
verdere verdieping van het brede jeneververhaal. 

 
CONCREET? 
Dit kost jullie vereniging 
niets! Het enige wat jullie 
samen met ons zouden 
moeten doen is één à twee 
maanden op voorhand een 
moment afspreken en zorgen 
voor een locatie (jullie eigen 
zaal, een 
ontmoetingscentrum, …). Die 
datum en de activiteit 
communiceren jullie dan 
naar jullie leden zodat we 
een opkomst hebben van 
liefst niet meer dan 25 
personen. 
Het geheel zal 1,5 tot 2 
uurtjes duren. We zorgen 
voor een korte inleiding 
waarna we in groepjes 
verhalen gaan uitwisselen. 
Tussendoor is er dus taart 
met een borrel. 
 
Voor concrete afspraken, 
contacteer het 
Jenevermuseum via 
jenevermuseum@hasselt.be 
of 011 23 98 60. 
 
 
 
 

 
 
 
 

ALVAST ERG BEDANKT  
VOOR JULLIE EVENTUELE INTERESSE EN BEREIDWILLIGE MEDEWERKING 
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