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Abdijbieren zijn een typisch Belgisch fenomeen dat bijna nergens anders te vinden is. In
de loop der jaren is er een enorm aanbod ontstaan van bieren, die zich terecht of
onterecht de benaming ‘abdijbier’ aanmeten. Zijn er bij enkele dan nog banden tussen de
(destijds brouwende) abdij en de huidige brouwerij?
Expert Jef Van den Steen schetst de geschiedenis van het kloosterleven in onze streken
en de eeuwenoude traditie van de abdijbieren. Hij laat ons over de schouders van
brouwers kijken die zich inschakelen in een eeuwenoude traditie. Welke gevolgen had
de Franse Revolutie voor de gesmaakte ‘glazen boterham’? Hoe ontstonden de moderne
abdijbieren? Hoe staan ze er vandaag voor?
Wie door de flesjes de bakken niet meer ziet staan komt veel te weten tijdens deze
smakelijke lezing (er worden 3 halve abdijbieren geproefd ) van Jef Van den Steen.
En wie Jef Van den Steen vorig jaar heeft gehoord tijdens zijn voordracht over de
trappistenbieren (april 2014) weet dat hij een rasechte verteller is. Dankzij zijn enorme
eruditie kan hij op bevattelijke wijze veel informatie overbrengen. Maar bovenal spekt
hij zijn betoog met anekdotes en humor; men hangt van het begin tot het einde aan zijn
lippen.
Dé bierexpert in Vlaanderen en Nederland is de auteur van een indrukwekkende reeks
bierboeken (uitgegeven bij Davidsfonds). Hij is een vaste redacteur van ‘De Zytholoog’,
geeft lezingen over bier en schrijft in ‘Bier passie Magazine” en het culinaire tijdschrift
‘Smaak’. Bovendien houdt hij van reizen, waardoor ook de biercultuur van de ons
omringende landen hem niet onbekend is.
De voordracht vindt plaats in het Woon- en Zorgcentrum Sint-Anna, Vorselaarsebaan 1
in Herentals en wordt ingericht in samenwerking met Gezinsbond Herentals en met de
steun van Vormingplus-Kempen.
Iedereen is van harte welkom.
De inkomprijs is 5 euro, inclusief de degustatie van 3 halve abdijbieren.
Betaling ter plaatse aan de balie.
Inschrijven is wel noodzakelijk en kan tot en met maandag 23 februari bij
Jef Haest
0472 / 461449 jefhaest@hotmail.com
Hubert Vanooteghem 014/216535
hubert.vanooteghem@skynet.be
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