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Proeven van erfgoed
Het bier van de trappisten
Jef Van Den Steen
Donderdag 24 april
Woon- en Zorgcentrum Sint-Anna Herentals
20.00 uur

Hoe kwamen de trappisten op het idee om alcoholische dranken te produceren ? En hoe
is dat tafelbier, dat zij bij aanvang brouwden, uitgegroeid tot de befaamde dubbels en
tripels van nu ?
Bier ging in de abdijen van nevenproduct naar de hoofdbron van inkomsten. Bent u niet
nieuwsgierig naar wat er met de winst gebeurt ?
Dat en nog veel meer komt u te weten tijdens een smakelijke lezing ( er worden 3 halve
trappisten geproefd ) van Jef Van der Steen.
Jef, dé bierexpert in Vlaanderen en Nederland, is de auteur van een indrukwekkende
reeks bierboeken (uitgegeven bij Davidsfonds), 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.
Hij vertelt in een eerste deel het verhaal van de monniken met de nadruk op het speciale
leven dat ze leiden op het vlak van werken, bidden, eten en uiteraard drinken.
In een tweede deel vertelt Jef over de ontwikkeling van het bekende bier.
De voordracht gaat door 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 4 euro , inclusief de degustatie van 3 halve trappisten. Betaling ter
plaatse aan de balie.
Inschrijven is wel noodzakelijk en kan tot en met dinsdag 22 april bij
Jef Haest
Hubert Vanooteghem

0472 / 461449
014/216535

jefhaest@hotmail.com
hubert.vanooteghem@skynet.be

Mededeling
Op zondag 27 april om 10.30 uur organiseert ’t Schaliken voor de laatste keer “Boeken en
Bubbels” in de Lakenhal. Dit is een voorstelling waarin een Bekende Vlaming zijn of haar
favoriete boeken bespreekt. Op 27 april is dit Frieda Van Wijck. Moderator Katrien
Lodewyckx interviewt haar over haar persoonlijke boekengeschiedenis, zodat u te weten komt
welke meesterwerken, kookboeken, stationsromannetjes of reisverhalen het leven van Frieda
mee hebben gekleurd. Schrijfster Kristien Hemmerechts komt ook op bezoek naar aanleiding
van het verschijnen van haar nieuwste boek .
Voor de muzikale intermezzo’s zorgt accordeoniste Jolien Wils.
Na afloop ontkurkt het cultuurcentrum een paar flesjes cava, zodat uw zondagvoormiddag
feestelijk wordt afgerond en u met enkele leestips de week kunt beginnen.
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