
 

 

Davidsfondsafdelingen Niel en Boom  

 

Beste DF-vrienden, 

Na de voordracht rond dementie wordt het hoogtijd voor nog eens een ontspannende avond gebaseerd op 

gezellig samenzijn...  

Wij kondigen aan: 

Trappist, de zeven hemelse bieren 

Vrijdag 16 november 2012, 20:00 uur 

Plaats: EMABB, zaaltje ‘Het baksteentje’, Noeveren 67, 2850 Boom 

Als gastspreker verwelkomen we bierspecialist Jef Van den Steen.  

Jef Van den Steen geldt algemeen als dé bierexpert in Vlaanderen en 

Nederland: Van den Steen ligt aan de bron van een indrukwekkende reeks 

Davidsfonds bierboeken (Trappist, Abdijbieren, Geuze en kriek), 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.  

In deze smakelijke lezing doet Jef Van Den Steen  de geschiedenis van de trappisten uit de doeken. 

Samen met het publiek maakt hij een duik in het verleden, want alles begon al met de stichting van de orde in 

1664. Hoe kwamen de trappisten op het idee om alcoholische dranken te produceren? En hoe is dat tafelbier, 

dat ze bij aanvang brouwden, uitgegroeid tot de 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 deze lezing, waarop natuurlijk een proeverij niet kan 

ontbreken. 

De toegangsprijs - met proeverij van 3 trappisten incluis tijdens de voordracht - is 15 euro voor de niet-

leden en 12 euro voor DF-leden en cultuurpashouders. 

 

Inschrijven kan bij de volgende bestuursleden: 

- Johan Timmermans, voorzitter afdeling Niel, 03/888 73 81 - johan.timmermans@telenet.be  

- Ellen Serrien, secretaris afdeling Niel, 03/844 11 52, 0486/507 661 – ellen.serrien@kvab.be 

- Frans Vercauteren, voorzitter afdeling Boom, 03/888 82 45 - frans.vercauteren@skynet.be  

 

Hopend op uw massale opkomst klinken we nu al in gedachten op uw gezondheid, 

Hartelijke groeten,  

Uw DF-bestuur 
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