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Wat te doen bij een ongeval?  
 

We zetten de stappen even op een rijtje: 

 

1. Een verzekerde sporter kwetst zich tijdens een activiteit.  

2. 2 De club/federatie voorziet een ongevalsaangifteformulier en vult de vragen 

m.b.t. de club en het ongeval in, ondertekent de privacyverklaring en bezorgt deze 

aan het slachtoffer.  

3. 3. Het geneeskundig getuigschrift laat het slachtoffer zo snel mogelijk invullen 

door de arts.  

4. 4. Zowel slachtoffer als clubverantwoordelijke dienen de privacyverklaring te 

ondertekenen. Algemene Verordering gegevensbescherming 2016/679 (“GDPR”)  

5. 5. De ingevulde ongevalsaangifte met geneeskundig getuigschrift en 

ondertekende privacyverklaring dient zo snel mogelijk aan FROS bezorgd te 

worden. Bij voorkeur digitaal (scan, foto via smartphone, …) naar leden@fros.be. 

Per post kan dit naar onderstaand adres. Indien digitaal verstuurd, is nasturen 

per post onnodig, dit zorgt voor dubbele dossiers. Behoud het origineel als back-

up. Enkel indien de aangifte volledig is, kan er een dossier opgemaakt worden.  

6. 6. FROS controleert de aansluiting en betaling van het lidgeld en bezorgt het 

dossier aan ETHIAS.  

7. 7. De afhandeling van het dossier gebeurt verder volledig door ETHIAS!  

Het slachtoffer ontvangt van ETHIAS een ontvangstmelding met dossiernummer 

en meer informatie betreffende de verdere afhandeling. Daarna kan u de 

originele onkostennota’s overmaken aan ETHIAS met vermelding van uw 

dossiernummer. Conform de wet op privacy heeft FROS geen toegang tot uw 

dossier en beschikken wij dus ook niet over informatie betreffende de 

afhandeling ervan. Gelieve daarom vragen met betrekking tot uw dossier aan 

ETHIAS te richten en geen onkostennota’s aan FROS te versturen.  

 

FROS Ongevallen -en ledenadministratie :  Martine Van den Broeck  

Huis van de Sport Boomgaardstraat 22 bus 35 2600 BERCHEM  

Tel. 03/286 58 37    Fax 03/286 58 38     leden@fros.be www.fros.be 

Aangifteformulieren zijn ook terug te vinden op onze website: https://www.fros.be 
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PROGRAMMA 2023 NATUURVRIENDEN AALST 

 
 
ALLE NV-AVONDEN GAAN DOOR IN HET ONTMOETINGSCENTRUM 
“DE LOOIERIJ” IN DEELGEMEENTE GIJZEGEM  
 
 Info met wegbeschrijving :  
Komende van de E40 / Aalst  
Neem de afrit Aalst en blijf deze richting volgen. Zodra mogelijk volgt u dan vervolgens 
richting Dendermonde.  
Blijf deze baan (de N41) volgen tot in Gijzegem. Tussen het eerste paar verkeerslichten 
bevindt zich aan de rechterzijde een klein straatje. 
Dit is de Dekkersweg. Het grote gebouw tegenover de parking is het Ontmoetingscentrum 
De Looierij 
 
Komende vanuit Dendermonde 
Volg de N 41 richting Aalst via Appels en Oudegem tot in Gijzegem. U blijft deze 
baan  volgen totdat u aan de rechterzijde het klooster voorbijrijdt (net na de splitsing). Een 
150m verder vindt u tussen de beide verkeerslichten aan de linkerzijde een klein straatje. 
Dit is de Dekkersweg. Het grote gebouw tegenover de parking is het Ontmoetingscentrum 
De Looierij 
Aan de zaal is een kleine parking , maar ook iets verderop in de Pachthofstraat (aan de 
school) is een grote parking . 
 
U bent er hartelijk welkom ! 
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Beste Natuurvrienden , 
 
We hebben terug een volledige invulling gegeven aan ons programma .  
Er zijn geen beperkende maatregelen meer voor onze activiteiten .  
Onze Natuurvriendenavonden gaan zoals vanouds terug door in het lokaal op de 
eerste verdieping.  
Blijf echter zorgen voor jezelf en voor elkaar. 
Samen gaan we voor een veilig en gezond jaar ! 
Wij hopen tevens dat onze activiteiten van blijvende duur zullen zijn . 
Een volledig programma kan je vinden op onze website  
https://natuurvriendenaalst.weebly.com   
 

atuurvriendenaalst.weebly.co 
APRIL: 

Dinsdag  18 april  : NV-avond met voordracht : voorstelling groepsreis “Dresden” 
                               In de bovenzaal van de Looierij te Gijzegem 
 
Zondag 23 april : Zondagwandeling te Moorsel “Trollenpad” onder leiding van  
                            Christane en Freddy Coene 
 
Eind april/begin mei : Lentetrekking – “Mullerthal-trail” in Luxemburg  
                                  Info Gerrit De Wilde 
  
MEI : 

Dinsdag 16 mei : NV-avond met voordracht “ Ötzi, de ijsman” door Wim Van Riet 
                            CC de Werf – Studio -1 
  
Zondag 21 mei : Zondagwandeling in  Bever met bezoek en demonstratie 
                           aan pottenbakkersatelier te Bever – “Jan Verdraaid ! “ 
 

JUNI : 

Zaterdag 3 juni : Bijwonen  voorstelling “Let’s S(w)ing”  in schouwburg ‘De Werf” –  
                           org. De Catharinisten. 
 

Zaterdag 17 juni : CUL-CUL dag te Waregem  
 
Dinsdag 20 juni : NV-avond met bezoek aan microbrouwerij “Pikaflor” te Wetteren  
 

  

JULI / AUGUSTUS   

Huttentocht – info Gerrit De Wilde 

 

https://natuurvriendenaalst.weebly.com/
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SEPTEMBER: 

Van 15 tot 17 september : Wandelweekend in Logbiermée 
 
Dinsdag  19 september : NV-avond  met voordracht : reisverhalen van leden 
 
Zaterdag 23 september : Natuurvrienden Ontmoetingsdag in Oostende.  
 
 
 
 

Al deze activiteiten zijn voor kansenpastarief toegankelijk !  
 
 

 
 

 
 
 
NIET VERGETEN !  

 De maandelijkse Natuurvriendenavonden gaan door de derde dinsdag van elke 
maand om 20u00. Alle inlichtingen over deze avonden bij Herman Van Extergem  
 

 De zondagwandelingen worden uitgestippeld en geleid door onze eigen leden. Ze 
bedragen 8 à 10 km. Deelname is gratis. Samenkomst is , tenzij anders vermeld , om 9u . 
Meestal eindigt de wandeling om 13u , tenzij er een dagtocht voorzien is . We trachten 
steeds het openbaar vervoer te gebruiken . Volg de laatste instructies via website en op 
de Natuurvriendenavonden !  
 

 Het indoorklimmen gaat door de eerste zondag van elke maand op de klimmuur van 
De Tragel. Wie ook wil muurklimmen kan zich wenden tot Jesse De Wolf ( e-mail  
jesse.dewolf@gmail.com), die instaat voor de coördinatie. Verantwoordelijke  tijdens deze 
klimzondagen is Jesse De Wolf  . 
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 Nationaal worden er vaak nog veel meer activiteiten georganiseerd.. De complete lijst 
van activiteiten kan je steeds vinden op www.bergstijgers.org/ 
 De Bergstijgers organiseren elk derde weekend van de maand een “nationaal 
groepsweekend”, dat zich vooral richt tot klimmers en gemotiveerde wandelaars. Meer 
gegevens kan u ook vinden op deze website. 
 
MEDEDELINGEN  
 
1. Indoorklimmen (elke eerste zondag van de maand)  
Om alle geïnteresseerden een kans te bieden de nobele bergsport te ont-  
dekken, en hen zo nodig een zetje te geven, mogen de leden van onze NV-afdeling in 
2023 elke maand één keer gratis gaan klimmen in de Tragel, op kosten van de clubkas. 
U hebt dus geen enkele reden meer om het niet te proberen.  
Wilt u er meer over weten ? Bel Ben Blancquaert  op 055 49 99 83 "na 18:00u” 
 
Opgelet : wie gratis wil klimmen dient zich met zijn lidkaart van 2023 aan te melden bij de 
verantwoordelijke van de Tragel – aan de kassa . Hij/zij tekent daar de aanwezigheidslijst 
van onze vereniging Natuurvrienden-  
Bergstijgers Aalst én toont spontaan zijn lidkaart.  
Belangrijk : geen lidkaart bij = betalen !  
 

2. Door een gewijzigde wetgeving is elke sportvereniging verplicht een vertrouwenspersoon of  

API  aan te stellen  (ofwel AanspreekPunt Integriteit) 
Ben Blancquaert zal deze taak op zich nemen in onze vereniging  ( e-mail 
Ben.Blancquaert@vlm.be  of tel. 055 49 99 83 - best contact opnemen na 18:00u) 
 

NATUURVRIENDEN AALST  
EEN GARANTIE OP SPANNENDE ONTSPANNING !!! 
 

 

mailto:Ben.Blancquaert@vlm.be


8 

 

 

KLIMZONDAGEN ZIJN TERUG !!! 
 
 
Elke eerste zondag stellen de nieuwe uitbaters van Tragel Sport de klimmuur open voor 
onze leden van 16 tot 18u . 
Leden met een gepaste verzekering (bergsport) kunnen gratis hun klimtalenten uittesten 
en verbeteren elke eerste zondag van elke maand tussen 16 en 18u . 
 
Vanaf april kunnen ook niet-leden en leden zonder bergsportverzekering GRATIS komen 
klimmen (met gratis dagverzekering ) - NA AANMELDING per mail of SMS - 
herman.van.extergem@telenet.be (0476/567651) 
 
Aanmelding aan de receptie met de lidkaart 2023 en de aanwezigheidslijst tekenen . Wie 
niet over eigen klimgerief beschikt kan deze op eigen kosten huren aan 3 euro per set  
. 
Alle zondagen op een rijtje :  2 april - 7 mei - 4 juni - 3 september - 1 oktober - 5 november 
- 3 december 
Tragel Sport is gelegen aan Tragel 12 te Aalst ! 
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Tussen 28 oktober en 3 november 2023 :  
Groepsreis “DRESDEN” 
 
Onze afdeling organiseert ook dit jaar een groepsreis ! 
Deze keer gaat het naar een van de mooiste steden van Duitsland ! . 
Algemene info volgt op de NV-avond van april , maar hou deze periode alvast vrij ! 
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Dinsdag 16 mei :  
NV-avond met voordracht  

“Ötzi, de ijsman" door Wim Van Riet 
 
 

 
 

 
Op 19 september 1991 vinden twee Duitse wandelaars een ijsmummie in de Ötztaler 
Alpen. De mummie kreeg de naam Ötzi, naar de plaats waar hij gevonden was.  
Al snel bleek dat deze man een belangrijke vondst was … zelfs dé vondst van het jaar! 
Door de goede staat waarin de mummie zich bevond en aan de hand van zijn uitrusting 
die rondom hem werd gevonden, kon het leven van de man uit de steentijd – begin 
kopertijd – tot in detail worden gereconstrueerd. 
In de lezing wordt onthuld waar Ötzi woonde, waaruit zijn bijzondere kledij bestond en 
waarmee hij zijn boog, pijlen, dolk en de koperen bijl heeft gemaakt, maar ook waarom we 
daaruit kunnen besluiten dat hij niet voorbereid was opzijn fatale reis in de bergen!  
Wat waren zijn laatste maaltijden en wat was zijn lievelingskost? Welke route heeft hij 
gevolgd? En … wat zocht hij in het gevaarlijke gebied bij de bergtop en hoe is hij 
gestorven? In de lezing worden de laatste 48 uren van Ötzi tot in het kleinste detail 
beschreven. 
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Vandaag staat Ötzi nog altijd onverminderd in de belangstelling. Hij is dan ook het meest 
onderzochte lichaam ter wereld. Wil je weten welke bloedgroep hij had of aan welke 
ziekten hij leed? En of hij nog afstammelingen heeft vandaag de dag? Of heb je altijd al 
eens een gastroscopie willen zien op een 5300 jaar oude patiënt? 
Ötzi had meer dan 60 tattoos op zijn lichaam en we gaan na of die dienden als versiering 
of dat ze andere doeleinden hadden. 
 
De rode draad van ’t verhaal speelt zich af in de Alpen van Zuid-Tirol. Wim praat over 
bergbeklimming, afsmeltende gletsjers en vergelijk het klimaat van 5000 jaar geleden met 
dat van 30 jaar terug en dat van nu. 
Het wordt allemaal getoond met film en foto’s. 
 
Ondertussen hebben ongeveer 500 wetenschappers Ötzi de voorbije jaren bestudeerd. 
Gebruikmakend van de nieuwste technologieën worden er op regelmatige basis nog 
verrassende ontdekkingen gedaan. 
Wim Van Riet volgde alles op de voet op en past regelmatig mijn lezing aan met de 
nieuwste weetjes en onderzoeken. Hij is het oudst bewaarde lichaam ter wereld en dat 
maakt hem zó bijzonder. 
 
Ötzi is altijd een dankbaar onderwerp geweest om over te vertellen.  
Iedereen heeft over hem gehoord, zij het misschien via andere namen zoals: Iceman, 
Similaun man, Man from Hauslabjoch, Tyrolean Iceman en Hauslabjoch mummy. In Italië 
zal je al eens meer de naam Mummia del Similaun horen. 
Wim brengt een mooi verhaal, historisch correct, met een vleugje humor. 
Tenslotte toont hij nooit gezien beeldmateriaal, nl. de digitale X-ray beelden van het 
onderzoek – door hemzelf genomen en geoptimaliseerd – waarop duidelijk de 
doodsoorzaak te zien is. 
 

 
 

Deze voordracht heeft uitzonderlijk plaats in CC de Werf , in de 
studio op -1 . 
Wegens de hoge kosten van de voordrachtgever zal een 
bijdrage gevraagd worden van 5 euro .  
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Zaterdag 3 juni : 

De Catharinisten en Let's S(w)ing 
 

The Satin Swinges & Band in samenwerking met het Katrienenkoor 
Schouwburg CC de Werf – 20u  

 

The Satin Swingers & Band slaan de handen in elkaar met het Katrienenkoor van de 
Aalsterse Aloude Rederijkerskamer De Catharinisten en brengen samen een concert vol 
swing, ragtime en Broadwaymuziek.  
Tineke Van Ingelgem, Daphne Weston, Katja Nielsen (de Satin Swingers waarvan sprake) 
zingen en dansen tijdens deze entertainende, heerlijke en onvergetelijke soiree of 
matinee. Geniet van de glamour en de fluwelen sound van de jaren 20, 30 en 40.  
Voel de romantische vibes van ‘A Sentimental Journey’, ‘The Man I love’ en ‘Cheek to 
Cheek’. Swing mee tijdens songs als ‘Chattanooga Choo Choo’, ‘Doodle Doo Doo’ en 
‘Diamonds are a girl’s best friend’.  
Het wordt een heerlijke voorstelling met schitterende songs en nostalgie uit een vervlogen 
tijdperk. 
 

Wil je erbij zijn ? 
Schrijf dan 19 euro per persoon over op onze rekening   001-1552792-92 
van  Atb de Natuurvrienden Aalst   
of     FORTIS  BIC : GEBABEBB    IBAN : BE12 0011 5527 9292   -   
Plaatsen zijn beperkt !!! 
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Zaterdag 17 juni :  
CUL-CULdag te Waregem 
 

Waregem KOERSE …. Stad in galop ! 
Wie Waregem zegt, denkt in de eerste plaats aan het paard. De stad is niet voor niks de 

paardenhoofdstad van Vlaanderen én Europese stad van het paard.  

Jaarlijks lokt het internationaal bekende Waregem Koerse tienduizenden (paarden)liefhebbers naar  

de Gaverbeekhippodroom. De befaamde Grote Steeple Chase van Vlaanderen met de spectaculaire 

sprong over de Gaverbeek spant de kroon.  

Ook in het straatbeeld van deze stad kan je verschillende paardenstandbeelden en –kunstwerken 

spotten. De slogan Waregem, stad in galop is  echt op het lijf geschreven ! 

 

Waregem is een bruisende stad in het zuidoosten van de provincie West-Vlaanderen, op de grens  

met Oost-Vlaanderen. De stad telt ruim 38 000 inwoners en is dé paardenstad van Vlaanderen, met  

Waregem Koerse als hoogdag.  

Maar Waregem is natuurlijk veel meer dan dat.  

Wil je je verdiepen in de geschiedenis van de stad? Trek je graag je wandelschoenen aan?  

Of snuif je liever wat cultuur op? Waregem heeft voor elk wat wils.  

Cultuur schrijven ze met de hoofdletter C. Er is het cultureel centrum De Schakel, het provinciaal 

platform voor actuele kunst Be-Part en heel wat actuele kunst in het straatbeeld. 

Mensen die zelf creatief aan de slag gaan, tonen hun talenten in het Koetshuis in park Baron Casier. 

De stad heeft een rijke geschiedenis en enkele monumenten die zeker jouw bezoek waard zijn.  

De Amerikaanse begraafplaats Flanders Field uit WO I is er een van. Dat is de enige Amerikaanse 

begraafplaats uit de Eerste Wereldoorlog in België.  

Shoppers kunnen dan weer hun hart ophalen in winkelcentrum Het Pand of de charmante boetieks  

en stijlvolle winkels in de centrumstraten. Achteraf kan je uitblazen op een van de talrijke terrasjes of 

lekker eten in een van de vele tearooms en restaurants.  

Ook sportliefhebbers zijn meteen thuis in Waregem.  

De Gaverbeekhippodroom als epicentrum van de Europese paardensport en de Elindus Arena als 

voetbaltempel van SV Zulte Waregem springen in het oog.  

Maar ook wie zelf wil sporten, komt hier aan zijn trekken: atletiek, tennis, padel, voetbal, vissen, 

zaalsport… in elke uithoek van Waregem is er wel iets sportiefs te beleven.  

Tot slot doorkruisen heel wat fiets- en wandelpaden onze stad. Je passeert de talrijke 

bezienswaardigheden en mooie groene plekjes zoals het park Baron Casier, de Zavelput en de 

boorden aan de Leie. Wij zijn helemaal ‘weg in en van Waregem’, jij ongetwijfeld ook! 
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Ons programma in galop : 

- Samenkomst om 9u45 op de gratis parking van Expo Waregem (Zuiderlaan) 

- Geleide wandeling door de stad van de paardesport  

Bezoek aan de Hippodroom 

- Lunch in restaurant “baron Casier” (dagschotel) 

-  “Lekker Waregem” – wandeling met proeverij 

 

 

Prijs : 60 euro (n-leden betalen 70 euro) 
Inbegrepen: 

Lunch , wandelingen , bezoek hippodroom , gids . 

Drank bij het middageten rekent u ter plaatse af.  

Eigen vervoer !!! 

Inschrijven voor 1 juni kan door overschrijving  op de gebruikelijke 

rekening 001-1552792-92 van Natuurvrienden Aalst ,  

met vermelding van “Dagje Waregem”    

VOOR 1 JUNI !!! 

IBAN  BE12 0011 5527 9292     BICC : GEBABEBB 
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ONZE WANDELZONDAGEN 

 
Zondag 23 april : Zondagwandeling te Moorsel “Trollenpad”                              

                                onder leiding van  Christane en Freddy Coene 
 

 Het Trollenpad 
 Een eeuwenoud bronbos, magische trollen en een heks... 

Wat hebben magische trollen en een heks met elkaar gemeen? Ze wonen in het 
eeuwenoude bronbos Biezebroeken te Moorsel.  
  
Het Trollenpad is een toegankelijk wandelpad (2,5 à 3 km) op maat van jonge gezinnen 
voorzien van verschillende belevingselementen, een onbewaakte speelzone en houten 
trollen die vertellen over de verborgen magie van het eeuwenoude bronbos Biezebroeken 
te Moorsel. In dit project slaan JCI Aalst (Junior Chamber International),  Natuurpunt en 
stad Aalst de handen in elkaar om mens en natuur op een speelse wijze te verbinden en 
dichter bij elkaar te brengen. 
  
Christiane en Freddy  verwelkomen jullie graag voor een uitgebreide wandeling ! 
 
Het Trollenpad is gelegen in het natuurreservaat Biezebroeken te Moorsel.  
Honden zijn in principe niet welkom op het Trollenpad – zij volgen een evenwijdig pad dat 
op het einde tesamen komt ! 
Samenkomst om 9u aan de ingang “Rozekesbos” in de Oude Abdijstraat (hoek 
Rozendreef) 
 

 
 

https://www.ambarosa.be/
https://www.ambarosa.be/
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Zondag 21 mei : Zondagwandeling in  Bever met bezoek en 

demonstratie aan pottenbakkersatelier te Bever – “Jan Verdraaid ! “ 
 
Jan en Ann zijn letterlijk en figuurlijk de draaischijven van ‘Verdraaid’, een zaak die zich wil profileren in 
de wereld van het ‘pottenbakken’ en de ‘keramiek’.  
Graag zouden zij hun kunnen en kennis delen met anderen. 
Zo goed als 30 jaar geleden zijn Jan en Ann vanuit Oost-Vlaanderen in Bever komen wonen.  
Beiden hadden en hebben een job in de bedrijfswereld  en goed tien jaar geleden kregen zij beiden 
de  pottenbakken-microbe te pakken. Die bezigheid werd een hobby en van die hobby wil Jan 
(58)  thans zijn hoofdberoep maken en voluit gaan voor zijn passie. 

Opbouw- en draaitechniek 

Jan: “De grondstof voor pottenbakken is klei. Pottenbakken is het modelleren van klei die 
daarna door middel van verwarming wordt verhard. Naargelang de oventemperatuur en de 
toevoeging van bijvoorbeeld metallische elementen spreekt men van keramiek met in het 
kielzog aardewerk, steengoed, faience en porselein. Zowel de pottenbakker als de keramist 
werken met klei. Alleen heeft men meer de neiging te spreken van pottenbakker als het over 
de creatie van gebruiksvoorwerpen gaat en van keramist als het behaalde resultaat een 
meer uitgesproken kunstaccent behelst”. 

Voor Jan is keramist worden een droom van al lang geleden. Om zich het beroep van 
keramist eigen te maken ging hij een cursus volgen bij Syntra in Brugge. Eens die driejarige 
opleiding met succes beëindigd ontving hij een getuigschrift erkend door de Vlaamse 
Gemeenschap dat hem toelaat van start te gaan als zelfstandig ondernemer. Verder ging 
Jan ook in de leer bij Fernand Everaert in Lochristi waarbij hij zich verder toespitste op de 
evolutie van een vormeloze massa naar iets dat esthetische kwaliteit heeft. Ook schuimden 
Jan en Ann de speciaalmarkten af in Frankrijk en in Duitsland. Die staan in deze materie, 
niettegenstaande ook hier kan gesproken worden van een reële opmars, toch nog mijlen 
verder dan die in Vlaanderen. 

Hoe word een pot  gedraaid, afgewerkt, een oor aangenaaid, wie wil mag zelf proberen : 't 
ziet er gemakkelijk uit, totdat... ;-) 

Onze wandelzondag staat dan ook in het teken van een eerste kennismaking en  een demonstratie. 
Wie zelf eens creatief aan de slag wil , kan dit steeds onder begeleiding eens proberen ! 
Uiteraard voorafgegaan door een korte wandeling door het Beverse landschap ! 
Startplaats word later nog bekend gemaakt ! 
 
Website 
Wie meer wil te weten komen over keramiek atelier ‘Verdraaid’ kan terecht 
op  https://verdraaid.be/winkel  en op Facebook https://www.facebook.com/jann.keramiek 

 

 

https://verdraaid.be/winkel
https://www.facebook.com/jann.keramiek
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Dinsdag 20 juni : NV-avond met bezoek aan microbrouwerij  
                             “Pikaflor” te Wetteren  
 

Op dinsdag 20 juni gaan we buitenhuis voor onze NV-avond ! 
We maken een korte wandeling onder leiding van Rina en Dirk , met daarna bezoek aan  
de microbrouwerij “Pikaflor” . 
 
De Microbrouwerij De Backer is een kleinschalige artisanale microbrouwerij , gelegen naast de 
Molenbeek en ligt langs enkele mooie wandelroutes (Molenbeekpad-Lindepad – Martinusroute) 
De eigenaar brouwt al zijn artisanale bieren volledig zelf binnen de muren van de voormalige 
watermolen – de “Maelbroekmolen”.  
Alles wordt ter plaatse manueel gebotteld en manueel geëtiketteerd. 
Microbrouwerij De Backer is de eerste brouwerij in België die brouwt met het systeem van  
Brewtower. 
De Maelbroekmolen dateert van 1547 en deed onder meer dienst als graan- en boekweitmolen. 
Het ijzeren onderslagrad was destijds één van de grootste in Vlaanderen. 
De microbrouwerij is zeer eenvoudig te vinden: aan de voet van de 21,5meter hoge schoorsteen die 
dateert van 1894. 

 
 

.  
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Op deze avond proeven we de artisanaal gebrouwen bieren!! 

We krijgen een rondleiding in de microbrouwerij! 
Als gepassioneerde microbrouwer laat de brouwer je de ingrediënten ruiken en proeven en legt hij 
op een duidelijke manier uit hoe hij zijn artisanale bieren maakt. 
  
Deze rondleiding duurt 1u à 1,5 u  
Daarna proeven we 4 degustaties , gecombineerd met een bordje Pikaflor-bierkaas en/of bierworst . 
 
Na de rondleiding is er ook mogelijkheid om de artisanale bieren, bierkaas, bierworst, glazen en 
geschenkverpakkingen aan te kopen. 
 
 

Gelieve in te schrijven voor deze avond mits betaling van 10 euro per persoon op 
rek. 001-1552792-92   (BE12001155279292  - GEBABEBB) van 
Natuurvrienden Aalst  – met vermelding  “Pikaflor” – voor 10 juni !!! 
 
Startplaats en uur worden later nog bekend gemaakt ! 
 
 
 

 
 

Microbrouwerij Steffen De Backer 

Molenbeekweg 10A 

9230 Massemen-Wetteren 

https://pikaflor.be/ 
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VAN 15 TOT 17 SEPEMBER : 

WANDELWEEKEND IN LOGBIERMEE 

TROIS-PONTS 
EVEN OPLETTEN !!! 

EEN ACTIVITEIT OM ER SNEL BIJ TE 
ZIJN !!! 

In Natuurvriendenhuis “Les Gattes” is iedereen welkom die houdt van rust, vrije natuur en 
sfeer. Het charmante huis is net een berghut. In de sfeervolle gastenruimte staan houten 
banken en tafels en kan je genieten van een lekker biertje na een stevige dagtocht in de 
omgeving. 

Vanuit het huis lopen wandelroutes naar Stavelot (abdij), Trois-Ponts, Wanne, Vielsalm, 
de vallei van de Boven-Amblève en de GR5 van Nederland naar de Middellandse 
Zee. Ook mountainbiken of kajakken langs de ruige oevers van de Amblève, Ourthe of 
Lesse is mogelijk. Je kunt er spectaculaire druipsteengrotten bezoeken, ondergrondse 
tochten per boot maken of je kunt de geschiedenis achterna in het oorlogsmuseum in 
Bastogne. In de omgeving zijn Stavelot, Malmedy, Vielsalm, Spa, Wanne, Coo (waterval) 
en het natuurpark Hautes Fagnes (Hoge Venen) met het informatiecentrum in Botrange 
het bezichtigen waard . 

Natuurvriendenhuis Les Gattes ligt op een hoogte van 570 m en kijkt uit op de vallei 
van de Salm (een zijrivier van de Amblève. Dechalet ligt vlakbij Logbiermè. Het huis 
telt 9 kleine kamers met 4 bedden, een woonkamer met houtkachel voor 40 personen, een 
keuken, centrale verwarming en elektriciteit 220V/50Hz. Sanitair: 8 wastafels, 2 douches. 

Accommodatie: 

 9 slaapkamers met elk 4 bedden en een tweepersoonsslaapkamer 
 Keuken met kookgerei 
 Sanitair met douche 
 Vrijetijdsruimte 
 Living 
 Parking 
 Bereikbaar met de auto 
 Ski en langlauf mogelijkheden 
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Uiteraard word er gezorgd voor een paar attractieve wandelingen ! 
Ook wordt er gekozen voor een gezamenlijk avondmaal . Praktische afspraken volgen 
later ! 
 

In te schrijven voor 1 augustus , door overschrijving van 10 
euro/persoon/nacht  op rek. 001-1552792-92   (BE12001155279292  - 
GEBABEBB) van Natuurvrienden Aalst  – met vermelding  
“WANDELWEEKEND  1 of 2 overnachtingen ” 
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Op reis , uitstap of gewoon thuis ? 

Denk dan ook al eens aan …. 

NV-avond met foto’s van leden :”FOTOWEDSTRIJD” 

Winnende foto 2022 – Rina en Dirk Francois 
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Brussels huis 
Molendries 20 – Varkensmarkt 5 
9300 Aalst 
tel 053 21 51 44 
www.brusselshuis.be 
 
 

http://www.brusselshuis.be/

