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BUFO  4,8 % Alc

• Gebrouwen ten voordele van Natuurpunt

• Dankzij de inspanningen van Natuurpunt bleven unieke stroken bos, 
heide, duinen, valleigebieden en polderlandschappen gevrijwaard

• Zeldzame en bedreigde diersoorten krijgen daardoor betere 
levenskansen. 

• Natuurpunt beschermt onze natuurgebieden niet angstvallig achter 
prikkeldraad, maar stelt ze open voor iedereen.

• Naam van het bier is afkomstig van :

• Het geslacht Bufo is een geslacht van kikkers uit de familie padden
(Bufonidae).

http://nl.wikipedia.org/wiki/Kikkers
http://nl.wikipedia.org/wiki/Padden


• BUFO is volgens de vereniging een ongefilterd, fijn gehopt 
volmoutbier van hoge gisting.

• Het bier is volgens de vereniging de Pils versie van Gageleer (Meer 
Smaak Minder Alcohol)

• De zeldzame Nieuw-Zeelandse hop Nelson Sauvin, een aromahop
die in bioversie bijna niet te vinden is geeft het een unieke geur en 
smaakpallet.

• Gebrouwen bij Brouwerij Anders te Halen.(Brouwerij zoals de 
Proefbrouwerij te Lochristi) 



Onze bevindingen:
• Uitzicht

-Lichtgeel bier met een stabiel, vluchtig schuim met een witte kleur. 

-Doorschijnend met kleine koolzuurbellen.

• Aroma

-Een licht alcoholisch, verleidelijk aroma, maar ook de bittere hopgeur
met een vleugje fruit, moutgeur.

• Smaak

-Een hopbittere smaak, zwak alcoholisch dun bier met weinig prik met 
een vrij lange bitterige nasmaak.

Een laag alcoholisch biertje met veel smaak



Dobbelken Bruin 5% Alc.

• Ten voordele van Het natuurbehoud langs Durme, Moervaart en 
Schelde. € 1 /bak voor de aankoop van nieuw natuurgebied.

• Dobbelken is een benaming die eeuwenlang gebruikt werd in het 
Waasland voor Dobbel bier en pas in de laatste oorlogsperiode 
verdween.

• Dobbelken is geen etiketbier, maar een echt natuurbier, naar een oude 
uit het waasland verdwenen traditie: het versnijden van jong en oud 
bier.

• zurig-zoete biertje met aangename nasmaak laag in alcohol



Huidig etiket  nu een alc gehalte van  5%
Vroeger etiket en alc gehalte 4,2 %

• Het bier wordt sinds 1985 gebrouwen in Brouwerij Strubbe
te Ichtegem in opdracht van de regionale natuurvereniging 
vzw Durme.

http://nl.wikipedia.org/wiki/Brouwerij_Strubbe
http://nl.wikipedia.org/wiki/Ichtegem
http://nl.wikipedia.org/wiki/Vzw_Durme


Onze bevindingen

• Uitzicht
• Bruinrood bier met weinig gebroken wit schuim troebel en met een zwakke 

pareling.

• Aroma
• Zoetig met een fruit en koekjesgeur weinig alcoholisch.

• Smaak
• Zoetig, zachtzure, fruitsmaak met een matig volle smaak met een kort 

zurige afdronk.

• Een Licht Versnijbier leunt aan het Vlaams Bruin



Dobbelken Amber  6,5% Alc.

• Het bier wordt sinds april 2010 gebrouwen in de Brouwerij 
Strubbe te Ichtegem in opdracht van de regionale natuurvereniging 
vzw Durme.

• Dobbelken is een benaming die eeuwenlang gebruikt werd in het 
Waasland voor Dobbel bier en pas in de laatste oorlogsperiode 
verdween.

• De derde nagisting op fles bezorgt het bier een soepele afdronk.

• Ten voordele van Het natuurbehoud langs Durme, Moervaart en 
Schelde. € 1 /bak     

http://nl.wikipedia.org/wiki/Brouwerij_Strubbe
http://nl.wikipedia.org/wiki/Ichtegem
http://nl.wikipedia.org/wiki/Vzw_Durme


Onze bevindingen

• Uitzicht

• Veel  wit schuim, licht amber troebelig bier met een zwakke pareling
en kleine koolzuurbellen.

• Aroma

• Duidelijk merkbaar zoetig aroma met een kruidige en fruitige toets

• Smaak

• Zoet, fruitig, weinig prik en een matig mondgevoel  met een 
plakkerige zoete afdronk.

• Wij zouden het niet kopen 



’t Aanklamperke

• Bier ten voordele van "De Heide"  te 
Merelbeke. Nu wordt de opbrengst 
voorzien voor de uitbreiding van hun 
cafetaria en aankoop van nieuwe 
huisvesting.

• De Naam van het bier komt uit de 
visietekst “Uitdagend en Aanklampend”

• De Heide is een centrum voor personen 
met een motorische handicap die tijdelijk 
of permanent in het centrum wensen te 
verblijven. Ook begeleid wonen.

• Gebrouwen bij de proefbrouwerij



Onze bevindingen

• Uitzicht

• Veel mooi schuim dat lang blijft staan op een koperkleurig bier 
doorschijnend met zwakke pareling en kleine koolzuurbellen

• Aroma

• Duidelijk aanwezigheid van honing en pompelmoes, citroen, alcohol 
en zachte moutgeur 

• Smaak

• Een lichte hopbitter met een lichte chicorei en fruitsmaak met een 
rond mondgevoel en een uitvloeiend bitterige nasmaak

• Een “H”eerlijk” gebalanceerd biertje



Gageleer 7,5% alc.

• Gebrouwen ten voordele van Natuurpunt

• Dankzij de inspanningen van Natuurpunt bleven unieke stroken bos, 
heide, duinen, valleigebieden en polderlandschappen gevrijwaard

• Zeldzame en bedreigde diersoorten krijgen daardoor betere 
levenskansen. 

• Natuurpunt beschermt onze natuurgebieden niet angstvallig achter 
prikkeldraad, maar stelt ze open voor iedereen.



• Gagel is een lage struik die in de voedselarme moerassen van de 
Kempen groeit. Zijn aromatische bladeren en bloempjes werden al in 
de Middeleeuwen gebruikt als hoofdbestanddeel van gruut, de 
toenmalige smaak- en bewaarstof van bier.
Dat oude recept is weer tot leven gebracht in de Gageleer.

• Er is een prettig evenwicht tussen het moutige, ietwat zoetige, fruitige 
en kruidige aroma en een subtiele bitterheid. De smaak van de Gagel
is kenmerkend en uniek: kruidig met een toets van peper en 
eucalyptus. 

• Gebrouwen bij de Proefbrouwerij



Onze bevindingen

• Uitzicht

• Een lichtgeel bier met weinig snel inzakkend bier met een lichte 
troebel en pareling

• Aroma

• Nauwelijks merkbaar aroma met een vleugje anijs en citrus en een 
niet merkbaar alcoholische geur

• Smaak

• Een hopbitter rond bier met wat prik die lang bitterig aanhoud.

• Een pittig speciaal bier met een behoorlijk wat alc.



Sterke Damiaan 9,1% alc.
Bier ten voordele van de Damiaanactie en van 
het Damiaanactiedorp dit dorp verbind er zich 
toe om een extra dynamiek in de werking van 
Damiaanactie te brengen in haar eigen 
gemeente. 
Het vertrekpunt zijn de vier waarden van 
Damiaanactie: samenwerken, respect, 
inspiratie en volharden.
Damiaanacte bind al 50 jaar lang de strijd aan 
tegen lepra en tuberculose, armoedeziektes 
die ook vandaag nog vele slachtoffers maken.



• Op de markt gekomen voor het Sterk Damiaanactiedorp 
“Lochristi” (dorp waar de damiaanactie een heel jaar lang 
gepromoot wordt)

• Een uniek bier en een uniek glas (slechts 100 stuks)

• Er wordt deze maand beslist of er nog een editie van het bier 
komt.

• Nu nog te verkrijgen bij de plaatselijke handelaars in Lochristi

• Amberkleurig bier met een sterke persoonlijkheid  

• Gebrouwen bij de proefbrouwerij



Onze Bevindingen

• Uitzicht

• Veel gebroken wit schuim op een donker amber bier, troebelig met 
geen pareling.

• Aroma

• Een bedwelmend zoet, fruitig, licht alcoholisch naar koekjes ruikend 
bier

• Smaak

• Alcohol, gebrande mout , koffiebitter weinig prik met een 
uitvloeiende zoetige nasmaak.



• Het bestuur dankt u voor uw aandacht en uw medewerking bij deze 
proeverij

En heet u welkom op onze volgende activiteit “Waalse Bieren” 


