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Dat is de kracht achter het succes van Jan De Nul Group. Dankzij de gedrevenheid en 
betrokkenheid van zijn werknemers en de hypermoderne vloot is de groep marktleider in 
bagger- en maritieme werken, alsook in gespecialiseerde diensten voor de offshore markt 
van olie, gas en hernieuwbare energie. De groep is bovendien een belangrijke speler in de 
civiele bouwsector en de milieusector.

Onze professionele en innovatieve oplossingen genieten het vertrouwen van de industrie. 
Of het nu gaat om de bouw van nieuwe sluizen in het Panamakanaal of om de bouw van 
een nieuw havencomplex in West-Australië, samen met onze klanten bouwen we op een 
verantwoorde manier mee aan verdere economische ontwikkeling.

MENSEN EN 
KENNIS VAN ZAKEN

www.jandenul.com volg ons op

VVV De Faluintjesstreek vzw (De Pikkeling).indd   1 13/06/2016   13:30:05

Een jubileumjaar dus…Kristal zegt men mij. 
Kristal kan mooi zijn maar ook zo breekbaar. 
Net hetzelfde als De Pikkeling, het is zo 
mooi maar o zo breekbaar. Ons oogstfeest 
staat met het mooie weer. Laat ons gauw de 
editie van vorig jaar vergeten, het slechte 
weer. Maar laat ons vooral naar de toekomst 
kijken. En deze is dit jaar belangrijker dan 
ooit.

Het doet goed te zien hoe er sedert een 
tweetal jaar meer jongeren binnen onze 
werkgroepen komen te zitten. De jeugd, het 
ongepolijste kristal, de ruwe diamanten die 
een vereniging zoals de onze nodig heeft. Zij 
zijn het die, laat ons hopen, er over twintig 
jaar nog volop zullen voor gaan. Maar ik ben 
er vrij gerust in. Sommigen onder hen zijn nu 
al aan het schitteren.

Dit jaar de 47e Pikkeling. Voor de gewone 
bezoeker lijkt het ieder jaar opnieuw een 
herhaling … en toch is dat zeker niet zo. 
Getuigen hiervan zijn het bestuur en de 
vele medewerkers. Ieder jaar opnieuw 
staan we voor nieuwe uitdagingen. Ieder 
jaar opnieuw zijn we steeds net op tijd klaar 
met de opbouw en de ganse organisatie. 
Hoe komt dit, hoor ik jullie denken? Wel 
dat is vrij simpel.  Telkens  proberen we 
verbetering te brengen. We willen het de 

Als een kristal
De tiende, dacht ik vorige week nog, het is voor mij 
de tiende editie van De Pikkeling die ik meemaak als 
festivalvoorzitter, nu voorzitter. Maar “what’s in a 
name”?

Mijn God, het is net alsof het gisteren was!

Voorzitter  aan het woord

bezoeker zo aangenaam mogelijk  maken. 
Om dit te verwezenlijken moeten we op 
organisatorisch vlak beter worden. Steeds 
op zoek gaan naar nieuwigheden, logistieke 
aanpassingen enz…

Dit alles wordt ook nog eens overschaduwd 
door de terreurdreiging. Ook De Pikkeling 
ontsnapt hier niet aan. Verschillende 
veiligheidsmaatregelen, dienden hier in 
opdracht van het ministerie en de Stad 
Aalst, genomen te worden. Dit brengt meer 
onkosten met zich mee, maar vraagt ook een 
grotere flexibiliteit van onze medewerkers 
én het publiek.  

We moeten creatief blijven en optimistisch. 
Op deze beide vlakken ontbreekt er niets bij 
onze vereniging. De VVV De Faluintjesstreek 
wil blijven vooruitgaan en innoveren. Onze 
jeugd onze “ruwe diamanten” staan hier nu 
reeds garant voor. 

De 47e editie van De Pikkeling moet alweer 
een topper worden, dat is kristalklaar!

ERWIN SABBE
Voorzitter VVV De Faluintjesstreek.
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STEEDS BEREIKBAAR O P AFSPRAAK: 052 57 50 01

Ilona Bewaert
Vastgoedmakelaar   -   BIV 507 801

0496 22 02 66
ilona@immotalenco.com

Schilderwerken en Behangwerken Gordijnen en Overgordijnen
Muur- en Vloerbekleding Zonnewering en Vouwgordijnen
Oude en nieuwe schildertechnieken Spuittechnieken

CALLAERT Gebr.CALLAERT Gebr.
Toonzaal : Baardegem-Dorp 34

9310 Baardegem
Open : Dinsdag : 19 - 21 u.

Zaterdag : 14 - 17 u.
En op afspraak

Eerdegemstraat 30
9310 Baardegem

Tel.  052  35 62 71 - Fax  052  35 15 30

Schilder - en behangwerken Gordijnen en overgordijnen
Muur- en vloerbekleding Zonnewering en vouwgordijnen

Flamant : behang, stoffen en verf

CALLAERT
Eerdegemstraat 30 - 9310 Baardegem
Tel. 052 35 62 71 - Fax 052 35 15 30

Winkel - Toonzaal Baardegem-Dorp 34 - Baardegem
Open dinsdag van 19 tot 21 u. - Zaterdag van 14 tot 17 u.

NUELANT
DRANKENCENTRALE

HOLLESTRAAT 15  -  9310 MOORSEL
Tel. 053/70 30 81

BAARDEGEM - DORP 99  -  9310 BAARDEGEM
Tel. 052/ 35 86 97

HOLLESTRAAT 15  -  9310 MOORSEL
Tel. 053/70 30 81

BAARDEGEM - DORP 99  -  9310 BAARDEGEM 
Tel. 052/ 35 86 97 
info@nuelant.be

STEEDS BEREIKBAAR O P AFSPRAAK: 052 57 50 01

Ilona Bewaert
Vastgoedmakelaar   -   BIV 507 801

0496 22 02 66
ilona@immotalenco.com
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Verse groenten én vlees,
of liever een visje ?

Vegetariër of kaasliefhebber ?

Een croissant of gezond
ontbijt ?

Voor ál uw dagelijkse noden kun je
bij ons terecht!

Iedere dag ter uwer beschikking, 
ook op zondagvoormiddag.

SUPERMARKT CRABBE
...een vaste waarde in Meldert!

KEMPINNESTRAAT 27        9310 MELDERT           052 35 62 36

Verse groenten en vlees, of liever een visje?

Vegetariër of kaasliefhebber?

Een croissant of gezond ontbijt?

Voor al uw dagelijkse noden kun je bij ons 
terecht!

Iedere dag ter uwer beschikking, ook op 
zondagvoormiddag

openingsuren
maandag 13.30 - 18.30

dinsdag 08.30 - 12.30
13.30 - 18.30

woensdag 08.30 - 12.30
13.30 - 18.30

donderdag 08.30 - 12.30
13.30 - 18.30

vrijdag 08.30 - 12.30
13.30 - 18.30

zaterdag 08.30 - 18.00

zondag 08.30 - 12.30

 
 
Verse  groenten  én  vlees, 
of liever een visje ? 
 
Vegetariër of kaasliefhebber ? 

Een croissant of gezond 
 ontbijt ? 

Voor ál uw dagelijkse noden kun je 
bij ons terecht!   
  
Iedere  dag  ter  uwer beschikking,  
ook op zondagvoormiddag.                   
 
 

 

SUPERMARKT CRABBE
...een vaste waarde in Meldert!

KEMPINNESTRAAT 27        9310 MELDERT           052 35 62 36

Verse groenten en vlees, of liever een visje?

Vegetariër of kaasliefhebber?

Een croissant of gezond ontbijt?

Voor al uw dagelijkse noden kun je bij ons 
terecht!

Iedere dag ter uwer beschikking, ook op 
zondagvoormiddag

openingsuren
maandag  13.30 - 18.30

dinsdag  08.30 - 12.30
  13.30 - 18.30

woensdag 08.30 - 12.30
  13.30 - 18.30

donderdag 08.30 - 12.30
13.30 - 18.30

vrijdag  08.30 - 12.30
  13.30 - 18.30

zaterdag 08.30 - 18.00

zondag  08.30 - 12.30
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B I L I N A I L S
N A G E L S T U D I O  &  M E D I S C H E  P E D I C U R E

s p e c i a l i s a t i e  n a i l a r t ,  o n e  s t ro ke , 
h a n d p a i n t i n g  e n  3 D  d e s i g n

N a b i l a  F i k r i  n a g e l s t y l i s t e
B a a rd e g e m - d o r p  7 3 ,  9 3 1 0  B a a rd e g e m
0 4 7 0  5 8  4 5  2 8

i n f o @ b i l i n a i l s . b e           w w w. b i l i n a i l s . b e

B I L I N A I L S
N A G E L S T U D I O  &  M E D I S C H E  P E D I C U R E

s p e c i a l i s a t i e  n a i l a r t ,  o n e  s t ro ke , 
h a n d p a i n t i n g  e n  3 D  d e s i g n

N a b i l a  F i k r i  n a g e l s t y l i s t e
B a a rd e g e m - d o r p  7 3 ,  9 3 1 0  B a a rd e g e m
0 4 7 0  5 8  4 5  2 8

i n f o @ b i l i n a i l s . b e           w w w. b i l i n a i l s . b e

Putstraat 116, 9310 Meldert   bijstinne@gmail.com  
0475 98 34 28 Putstraat 116, 9310 Meldert   bijstinne@gmail.com  
0475 98 34 28 

Putstraat 116, 9310 Meldert   bijstinne@gmail.com  
0475 98 34 28 

CENTRALE VERWARMING
SANITAIRE INSTALLATIES

ELEKTRICITEIT
 Geert Van den Bulcke Marc Vereecken
 Vorsinkbaan 1 b Klaarhaagstraat 1
 9450 Haaltert 9310 Meldert
 gsm 0495 52 51 14 gsm 0495 52 31 73gemaco@telenet.be 

OPEN : tijdens het jaar donderdag vanaf 19u
 vrijdag vanaf 17 u
 zaterdag vanaf 13u
 zon-en feestdagen vanaf 10u00

In juli en aug is café stinne ook open in de week van woensdag tot en 
met zaterdag vanaf 13u en op zon-en feestdagen vanaf 10u00
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Uw	  specialist	  voor	  warmtepompen,	  	  
verwarming,	  sanitair,	  zonnepanelen	  &	  airco	  

BAARDEGEM-‐DORP	  38	  	  
9310	  BAARDEGEM	  

Tel.	  052/35.53.45	  –	  Fax	  052/35.42.01	  

	  	  	  Onze	  grootste	  troeven	  

• persoonlijke	  service,	  zaakvoerders	  op	  de	  werf
• degelijke	  productkennis	  door	  permanente	  bijscholing
• geregistreerde	  aannemer
• gecertifieerd	  technicus	  mazout,	  gas,	  koeltechniek	  én	  warmtepomp
• gehabiliteerd	  gasinstallateur
• meer	  dan	  40	  jaar	  installateur	  Viessmann

www.blindeman-‐gebroeders.be	  
blindeman.gebroeders@telenet.be 

stukadoorsbedrijf

bvba Lombaert
s i n d s  3  g e n e r a t i e s

Tel/Fax: 052/35 00 58 - Europastraat 37 - 9310 BAARDEGEM-Aalst
email: pleisterwerken.lombaertbvba@telenet.be

C A S S A E R
BLOEMEN EN PLANTEN

E l f r i e d e  C a s s a e r
E l d e r b e r g s t r a a t  1 5

9 3 1 0  B a a r d e g e m  ( A a l s t )
0 5 2  3 5  5 0  0 3 

BVBA

openingsuren
9u - 12u & 13u - 18u
zaterdag: 9u - 18u
zon- en feestdagen: 9u - 12.30u
dinsdag gesloten

V e r i l i n e
Raymond Uyttersprotstraat 16

9310 Moorsel
053 78 66 93

ruime keuze dameskleding
Green Ice - Comme ça

lingerie
Passionata - Chantelle - Playtex

herenkleding

Ruime keuze in snacks

Huisbereide pannenkoeken & wafels

IJscoupes

Koude buffetten & feesten op maat

Uitgebreide bierkaart

www.meldertvijver.be Nedermolenstraat 2
9310 Meldert  

Tel: 053/41.39.88

VOLLEDIG VERNIEUWDE MENUKAART 
FRIETEN, Brochetten, hamburgers, 

enz...

Verwarmd terras aan het water       Gecertificeerd Bierschenker
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JANE ROBERTS 
Jane Roberts is 18 jaar en gepassioneerd door 
muziek. Als dochter van Philippe Robrecht heeft 
ze al vanaf jonge leeftijd mogen deelnemen aan 
vele optredens. Op haar zeventiende besloot ze 
om haar eigen weg te gaan en een eigen project 
op te starten waaruit Jane Roberts is voort-
gevloeid. Ze brengt eigen versies van de num-
mers die zij graag hoort, dit gaat van klassiekers 
tot hedendaagse nummers. Amper 18 maar nog 
zoveel plannen en dromen om haar ambities waar 
te maken.

20u00

EVA DE ROOVERE
Na een opleiding klarinet, viool, piano 
en zang wordt ze de frontvrouw van de 
folkrockgroep Kadril.
In 2006 besluit ze haar eigen groep op 
te starten. Haar debuutalbum “De jager” 
behaalt triple goud in België. Ze werkt 
samen met vele fantastische muzikanten 
uit alle windstreken en toert solo of met 
band door België en Nederland.

22u30

21u15

ROOTS
De “wortels” zocht Roots in Ierse en Keltische sferen. 
Deze energieke bende van 8 muzikanten heeft echter 
heel verschillende muzikale achtergronden (folk, jazz, 
klassiek…). Het is wellicht die symbiose van invloeden 
die het geluid van de groep uniek maakt.
Met een vrij uitgebreid instrumentarium (gitaar, bas, 
drum, mandoline, viool, accordeon, fluit, stem, …), maakt 
de groep (folk)muziek toegankelijk voor een breed 
publiek. Traditionals en eigen nummers, opzwepend 
instrumentaal of harmonieus vocaal, u krijgt het 
allemaal. Stil blijven zitten wordt sowieso moeilijk…

Pikkeling Youth

LANDBOUW-
EN 

GRONDWERKEN

VAN MULDERS VERENIGING
Zwanenneststraat 12 - 9310 Baardegem

BTW: BE0719.177.004

FRANS
MARC
STEFAAN
KANTOOR
TEL/FAX
info@vanmuldersbaardegem.be

0474/317007
0494/549063
0474/900581
0477/911550
052/352852
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https://www.facebook.com/JaneRobertsMusic/
https://www.facebook.com/JaneRobertsMusic/
http://www.roots-music.be/
http://www.roots-music.be/
http://www.evaderoovere.be/
http://www.evaderoovere.be/


Rampelberg 19
9310 Baardegem
Tel. 052/35 12 23
Fax 052/35 38 41
Gsm 0475/24 85 87
info@rematrans.com   -   BTW BE 0453 906 451

TRANSPORT
REMATRANS
bvba

ZEEVISHANDEL

TRAITEUR

1e KWALITEIT
Zeevis • Kreeften • Oesters • Paling

SPECIALITEIT
Zelfbereide koude & warme schotels

Varkensmarkt 9 - 9300 Aalst
Tel. 053 21 10 48 • Fax 053 78 09 56

Open : 
di: 8.00u - 18.00u vrij: 6.30u - 18.30u
woe: 8.00u - 18.00u zat: 8.00u - 17.30u
do: 8.00u - 18.30u zon & ma gesloten

ZEEVISHANDEL

TRAITEUR

SMEDERIJ 

De Boeck BVBA

SeepScherf 29

9310 baardegem

Tel. 052 35 57 00

SmederIJ VaN Vader Op ZOON
IN baardegem SINdS ONg. 1600
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Brusselsesteenweg 144  -  1785 Merchtem
Tel. 052 37 22 73  -  johan@firmathomas.be  -  www.firmathomas.be

VLAAIEN VAN AALST
BVBA

Rampelberg 59
9310 Baardegem
Tel 052 34 14 18
Fax 052 350 420

tuin dier bakplezier

‘naam’

‘straat’

’woonplaats’

‘tel. nr.’

‘fax nr’

tuin dier bakplezier

‘naam’

‘straat’

’woonplaats’

‘tel. nr.’

‘fax nr’

tuin dier bakplezier

‘naam’

‘straat’

’woonplaats’

‘tel. nr.’

‘fax nr’

 Luc & Maria
De Vis - Crabbe
Kammenkouterstraat 19

9310 Meldert
 Tel 053 78 16 35

Luc & Maria De Vis - Crabbe
Kammenkouterstraat 19  •  9310 Meldert

 Tel 053.78.16.35  •  GSM 0477.35.96.01  •  Email : devis.luc@aveve.be

AVEVE & BRANDSTOFFEN
BRANDSTOFFEN
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NAAM
Zwanennest
BOUWJAAR
begin 12de eeuw
BEWONERS
Familie Van den Bossche
ACTIVITEITEN
• geen actieve hoeve
• woonerf

De Hoeve

Hoeve Zwanennest

De vierkantshoeve is gelegen in het 
landelijke Baardegem, op nog geen 
500m van de dorpskern. 

GESCHIEDENIS 
De oorspronkelijke hoeve dateert 
waarschijnlijk van het begin van de 12de 
eeuw. Ze ontstond hetzij als versterkte 
hoeve ter verdediging van de hertogelijke 
rechten in het grensgebied van Brabant, 
hetzij als vestiging van de Berthouts 
uit Grimbergen. Maar dit kan niet met 
zekerheid bevestigd worden. Later werd 
deze hoeve als winhof gebruikt.

Vanaf het 2de kwart van de 16de eeuw 
kunnen we de bewoners met zekerheid 
benoemen. Leenman  Caerlen van 
Immerzeel en diens achterleenman 

Frederic van Cuyct  die in zijn verklaring 
van 1536 duidelijk  thoff te zwanenneste 
vermeldt.

In 1622 werd het hof eigendom van 
Adrianus van Zinnicq. De hoeve bleef  in 
het bezit van de familie tot 1911 en werd 
dan verkocht aan de familie Willems. Van 
de familie Willems ging de boerderij in 
1965 over naar de familie Boel. In 2008 
werd de boerderij verkocht aan de familie 
Van den Bossche.

GEEN ACTIEVE HOEVE
Hoeve Zwanennest is geen actieve 
landbouwhoeve meer. De hoeve is 
omgebouwd tot een particuliere hoeve 
waar nog verscheidene beesten zoals 
schapen, eenden, honden en paarden  
een rustig leven kunnen leiden.

Adres
Hoeve Zwanennest

Zwanenneststraat 2
9310 Baardegem
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DE SPECIALIST VOOR UW SUCCES

Ontdek het complete gamma

bij uw New Holland dealer

tractoren en
oogstmachines

Tel. 053 78 98 78

Fax 053 77 82 96

www.gabriels.be

info@gabriels.be

GABRIELSGabriëls
Tel. 053 78 98 78

Fax 053 77 82 96

www.gabriels.be

info@gabriels.be

GABRIELSGabriëls
Tel. 053 78 98 78

Fax 053 77 82 96

www.gabriels.be

info@gabriels.be

GABRIELSGabriëls
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spandoek 2000x800 - GVD - 50 jaar.indd   14 31/03/16   13:31

spandoek 2000x800 - GVD - 50 jaar.indd   14 31/03/16   13:31

FabricaTIE

Handel

Confectie

technisch  Textiel
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? Betaalbare verlichting.

? Modern   

? Klassiek   

? Landelijk

? Lampenkappen op                           

maat.

? Betaalbare verlichting.

? Modern   

? Klassiek   

? Landelijk

? Lampenkappen op                           

maat.

? Betaalbare verlichting.

? Modern   

? Klassiek   

? Landelijk

? Lampenkappen op                           

maat.

? Betaalbare verlichting.

? Modern   

? Klassiek   

? Landelijk

? Lampenkappen op                           

maat.

Steenweg op 

Dendermonde 209b

1745  Opwijk

Tel : 052 52 38 70

Steenweg op 

Dendermonde 209b

1745  Opwijk

Tel : 052 52 38 70

? Installatie 

? Nieuwbouw 

? Verbouwing

? Video-Parlofonie 

? Domotica

? Zelfbouwpakketten 

met ondersteuning

? Verkoop

 Installatiemateriaal

�? Installatie 
�? Nieuwbouw 

? Verbouwing
�? Video-Parlofonie 

? Domotica
�? Zelfbouwpakketten 

�met ondersteuning
�? Verkoop

� Installatiemateriaal

Houtzagerij 

DE CONINCK bvba

Eeckhoutstraat 55
9310 Meldert
02 452 27 48

Tel 0472 58 53 83
Fax 053 35 48 56

bloemen-thelicoontje@hotmail.com
en fanmail (Facebook)

Bloemen
’t Helicoontje

Fam. Heyvaert-Rossaert
in de loods

Leveren mogelijk

Bosstraat 23  -  9310 Baardegem
Tel 0472 58 53 83
Fax 052 35 48 56

bloemen-thelicoontje@hotmail.com
en fanmail (Facebook)

Vlot bereikbaar via Houwelgat
op het einde v.d. straat v.h. kerkhof van Baardegem
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www.eco-project.be Ι	 info@eco-project.be 
0478/52.33.52. (D) Ι	 0499/75.34.14. (R) 

GRATIS 
vrijblijvende 

offerte 

BO
SM

AN
SBOSMANS

BOUWMATERIALEN
BVBA

Exterkenstraat 2
9310 Moorsel

Tel 053 21 13 05
Fax 053 77 03 37

lieven.bosmans@telenet.be
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TUINEN  DE CROES
Aanleg & onderhoud
Opritten & Terrassen
Afsluitingen & . . .

Nicky 0477 77 21 45
Kris 0477 56 08 12
tuinendecroes@hotmail.com

Achterstraat 18  •  9310 Meldert

Oorlogskruisenlaan 1
1120 Brussel

Tel. 02 241 00 50
Fax 02 241 00 57

Ravenakkerstraat 8  -  9310 Moorsel
Tel. 053 70 37 23  -  GSM 0496 55 02 71

Oscar
DE MANNENKAPPER
www.oscardemannenkapper.be
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Uw VERZEKERING niet bij FRANÇOIS of wa ??

de BESTE WAARBORGEN
en de BESTE SERVICE
aan de BESTE PRIJS 

BIJ FRANÇOIS & PARTNERS 
KAN U REKENEN OP :
DE BESTE WAARBORGEN
• Onafhankelijk makelaar bij diverse maatschappijen
• Bent u juist verzekerd voor uw risico’s ?
• Kent u de inhoud van uw polis voldoende ?
• Geen zorgen, altijd gerust

DE BESTE SERVICE
• Alle administratie en schade beheerd door ons kantoor
• Specialisten in huis met meer dan 40 jaar ervaring
• 24u/24u – 7d/7d bereikbaar
• Ons kantoor steeds dichtbij
• Wij verdedigen UW belangen bij de maatschappij
• Uw schade tot € 3.500 door ons geregeld zonder expert
• 15 gepassioneerde medewerkers

DE BESTE PRIJS
• Transparantie in samenstelling van uw tarief
• Correct fi nancieel overzicht van al uw polissen
• Besparing tot 30% op uw huidig tarief !

FRANCOIS & PARTNERS
VAST EN ZEKER

FRANCOIS & PARTNERS
VAST EN ZEKER

FRANCOIS & PARTNERS
VAST EN ZEKER

VASTGOED | VERZEKERINGEN | FINANCIEEL ADVIES

Interesse in een GRATIS en vrijblijvende 
analyse van uw huidig pakket ?

Neem vandaag contact op met één van onze 
ervaren medewerkers : 053/213.211 of 
verzekeringen@francois-partners.be

Parklaan 103 – 9300 Aalst
www.francois-partners.be

ONS NIEUW KANTOOR
Openinguren : donderdag vanaf 14u tot ... zaterdag vanaf 12u tot ...

vrijdag vanaf 12u tot ... zon- en feestdagen vanaf 11u tot ...

HERBERGSTRAAT 14 STEVENKAPEL
9310 MOORSEL

FAX 053/78 83 38 TEL 053/77 90 06
www.jacobsmaurits.be

Machines voor tuin en park
Eigen Hersteldienst
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zaterdag 30 juli
woensdag 27 juli

19u00 Officiële start 
van de feestweek met 
de inhuldiging van 
het bloementapijt. 
Aansluitend is er 
het buurtfeest in de 
“Hoeve Zwanennest”

vrijdag 29 juli

PIKKELING TE AALST
16u30 Parade van 
de buitenlandse 
groepen en Flago 
doorheen het stads-
centrum
17u00 Optreden 
buitenlandse groe-
pen op de Grote 
Markt van Aalst

HOEVE ZWANENNEST
20u00 Pikkeling 
Youth met optredens 
van Jane Roberts, 
Roots en Eva De 
Roovere 
Inkomgeld €10

OOGSTFEEST 
OM EN ROND DE 
ZWANENNESTHOEVE 
MET TAL VAN 
ACTIVITEITEN

De hele dag door de-
monstraties  van de 
veldactiviteiten, ma-
chinepark, hoefsmid.  
Spijs en drank. 
Optredens Pikkeling-
kapel en vlegelaars, 
buitenlandse groe-
pen en Tantris. 

10u00-17u00
Paardenprijskamp
14u00-18u00 Reus 
Korenhaar
14u00 Pikkelingwan-
deling
21u30 optreden 
“Fifties Fever”

donderdag 28 juli

19u00 Pikkeling 
te gast in Opwijk 
met optredens van 
de buitenlandse 
groepen in het “GC 
Hof ten Hemelrijk”  
(Kloosterstraat 7,          
1745 Opwijk)

Programma

zondag 31 juli dinsdag 2 aug.

PIKKELING TE GAST 
IN DENDERBELLE

19u00  Optreden van 
de 4 buitenlandse 
groepen in 
Denderbelle
(Dorp 14,
9280 Denderbelle)

14u45 Angelusgebed
16u00 Parade buiten-
landse groepen 
16u30 Pikkelingworp 
16u45 Binnenhalen 
van de haan 
17u30 Uitreiking 
Pikkelingjuweel 
21u45 Feestelijke 
afsluiting 

OOGSTFEEST
OM EN ROND DE 
ZWANENNESTHOEVE 
MET TAL VAN 
ACTIVITEITEN

De hele dag door de-
monstraties  van de 
veldactiviteiten, ma-
chinepark, schaap-
drijver, hoefsmid, val-
kenier.  Spijs en drank. 
Optredens Pikkeling-
kapel en vlegelaars, 
buitenlandse groe-
pen, Flago en Tantris.  

09u45 Tractortreffen 
10u30 Misviering 
12u00 Aperitiefcon-
cert Koninklijke Har-
monie Sinte-Cecilia 
Moorsel 
14u00 Fietstocht 
Fairtrade

maandag 1 aug.

PIKKELING TE GAST
 IN IDDERGEM

20u00 Optreden van 
de 4 buitenlandse 
groepen in “Hoeve 
ten Henne”
(Hoogstraat 106,
9472 Iddergem)
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http://www.de-pikkeling.be/event/opening-bloementapijt/
http://www.de-pikkeling.be/event/optreden-internationale-folkloregroepen-in-opwijk/
http://www.de-pikkeling.be/event/parade-internationale-folkoregroepen-door-het-centrum-van-aalst/
http://www.de-pikkeling.be/event/optreden-internationale-folkloregroepen-op-de-grote-markt-van-aalst/
http://www.de-pikkeling.be/event/pikkeling-youth-festival/
http://www.de-pikkeling.be/event/internationaal-folkloristisch-oogstfeest-pikkeling-zaterdag/
http://www.de-pikkeling.be/event/internationaal-folkloristisch-oogstfeest-pikkeling-zaterdag/
http://www.de-pikkeling.be/vaste-waarden/paardenprijskamp/
http://www.echtbakmanschap.be/reus-korenhaar/
http://www.fiftiesfever.be/
http://www.de-pikkeling.be/event/internationaal-folkloristisch-oogstfeest-pikkeling-zondag/
http://www.de-pikkeling.be/event/internationaal-folkloristisch-oogstfeest-pikkeling-zondag/
http://www.voncktrekkers.be/
http://www.de-pikkeling.be/vaste-waarden/misviering/
http://www.freewebs.com/khste-ceciliamoorsel/
http://www.de-pikkeling.be/vvv/de-pikkeling-oogst-en-folklorefeest/vvv-de-faluintjesstreek-parent/realisaties/pikkelingjuweel/
http://www.de-pikkeling.be/event/iddergem/
http://www.de-pikkeling.be/event/optreden-buitenlandse-groepen-denderbelle/


DE GUSSEM Kristof 
0476 86 08 58 

kristofdegussem@telenet.be 
Rooien van bomen Grond- en verhardingswerken 

Aanleg en onderhoud van tuinen  Plaatsen van afsluitingen 

Snoei- en sproeiwerken    Aanleg gazons en grasmatten 
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HOF TER DROMEN
VAKANTIEWONING

HOEVE VAN LIERDE - DOOMS
Grote baan 13 - 9310 Herdersem-Aalst

GSM 0475 29 76 69
hof.ter.dromen@skynet.be
www.hofterdromen.be

k a p s a l o n

denea
openingsuren

maandag 9:00 - 15:00  aan huis

dinsdag 9:00 - 12:00  13:00 - 18:00

woensdag 9:00 - 12:00  13:00 - 18:00

donderdag 9:00 - 14:00  aan huis 14:00 - 18:00

vrijdag 8:00 - 18:00

zaterdag 8:00 - 16:00

zondag gesloten

enkel op afspraak

Anneken de neve
Brusselbaan 18 A II
9320 Erembodegem

Tel. 053 77 01 89
E-mail info@denea.be
Je kan ons volgen via 

HOF TER DROMEN
VAKANTIEWONING

HOEVE VAN LIERDE - DOOMS
Grote baan 13 - 9310 Herdersem-Aalst

GSM 0475 29 76 69
hof.ter.dromen@skynet.be
www.hofterdromen.be

Dames- en herenkleding

Baardegem-dorp 43
9310 Baardegem
052 35 72 36

O p e n i n g s u r e n :
Ma a n d a g - d i n s d a g - w o e n s d a g - v r i j d a g

v a n  1 3  t o t  1 8  u u r
D o n d e r d a g  g e s l o t e n

Z a t e r d a g  v a n  9  u u r  t o t  1 8  u u r Regio Aalst - Kantoor Faluintjes
Klaarhaagstraat 93

9310 Meldert
053/76 83 80

marc.demeester@mandat.belfius.be

Grote Baan 192a - HERDERSEM
053 77 99 51
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SPLET SERVIË

Dansen: traditionele Servische dansen
Muziek: traditionele liederen

De leden van het eerste ensemble van 
FE “Splet” zijn jonge mannen en vrouwen 
met meer dan 10 jaar danservaring. 
Nieuwe jongeren zijn ingewijd en 
gevormd door FE “Splet” waardoor een 
idee verwezenlijkt is van een modern, 
maar ook een traditioneel ensemble dat 
zijn stad en land vertegenwoordigt.

Hun enorme enthousiasme en energie 
zijn de voornaamste karakteristieken 
van de groep “Splet”. Een combinatie 
van dit enthousiasme en energie met 
jaren podiumervaring maken een ideale 
eenheid voor het behoud van tradities en 
voor de presentatie naar het publiek toe.

Naast traditionele dansen brengen de 
mensen van het eerste ensemble ook 
allerlei traditionele liederen, welke een 
extra indruk achterlaten bij het publiek 
tijdens voorstellingen.

http://www.fasplet.com/english/first.html

COMPANIA DE DANZA LA 
MARRUPENA ARGENTINIË

Dansen:  tango, traditionele volksdansen, 
malambo (tapdans van rond 1600) 
Instrumenten: gitaar, viool, drums, 
contrabas

Deze Argentijnse school, opgericht 
in 1973, tracht de Argentijnse cultuur 
en tradities te verspreiden en in ere 
te houden. De oprichter en directrice, 
mevrouw Nilda Sunde, maakte de naam 
La Marrupeña bekend in de meest 
prestigieuze regionale en nationale 
festivals van Argentinië.

Haar kinderen Ernesto en Juan Ignacio 
Sunde zorgen er nu voor dat de naam van 
de groep hun landsgrenzen overschrijdt.

http://lamarrupena.com.br/

Dansgroepen

DHAKA ACADEMY OF FINE 
ARTS BANGLADESH

Dansen:  traditionele Bengaalse dansen
Instrumenten: gitaar, viool, keyboard en 
tabla (2 trommels die elk door 1 hand 
bespeeld worden)

Om hun cultureel erfgoed te redden 
van de toenemende negatieve effecten 
is de academie begonnen met het 
opleiden van een nieuwe generatie. De 
belangrijkste thema’s zijn hun cultuur en 
hun eeuwige tradities. De ‘Bangladesh 
Academie voor Schone Kunsten’ werkt 
sinds 2009 samen met enkele eervolle 
gerenommeerde culturele personen.

De ‘Bangladesh Academie voor 
Schone Kunsten’ is één van de 
meest gerenommeerde culturele 
onderwijsinstellingen in Bangladesh. Hier 
worden de studenten onderwezen met 
speciale zorg voor alle vakken zoals dans, 
zang, kunst en muziekinstrumenten.

De instelling tracht zo veel mogelijk 
programma’s te organiseren om de 
prestaties van de leerlingen te bevorderen 
en hen aan te moedigen.

http://www.bafabd.com/

EDINBURGH NEW SCOTLAND 
COUNTRY DANCERS SCHOTLAND

Dansen: Schotse country, Highland, 
Ceilidh en Schotse tapdans
Instrumenten: Schotse  doedelzak, viool, 
accordeon

Bij de oprichting in 1947 was de originele 
naam van de vereniging ‘New Scotland 
Society’. De schotse cultuur vieren was 
hun doel. Schotse country dansen was 
daarbij één van hun activiteiten. In 1951 
werd dansen de focus van de vereniging. 
De naam werd veranderd om de nieuwe 
wending te benadrukken. De vereniging 
heeft zijn repertoire uitgebreid met een 
wijder gamma van Schotse dansstijlen.

De groep brengt een variatie van Schotse 
dansstijlen. Hun kostuums variëren van 
traditioneel en authentiek tot een meer 
moderne en gestileerde stijl. Ze treden 
regelmatig op in Edinburgh en andere 
delen van Schotland. Ze organiseren ook 
ceilidh dansen voor hun publiek. De laatste 
jaren hebben ze regelmatig deelgenomen 
aan verscheidene folkloristische festivals 
in Europa.

http://newscotland.org.uk/
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architect Rik Verlinde

Waverstraat 93 9310 Moorsel

rik_verlinde@telenet.be

0476/90.83.45
architect Rik Verlinde    

Waverstraat 93 9310 Moorsel

rik_verlinde@telenet.be

0476/90.83.45

WARD MUYLAERT
Kappelleommegang 44 - 9310 HERDERSEM - Tel 053 78 17 81

CRIS DE CLERCK
Opwijksesteenweg 12 - 9310 MOORSEL - Tel 053 76 72 50

Wij spreken uw taal

Bank & Verzekering Bank & Verzekering

Schilder- en decoratiewerken
Behangwerken en kleuradvies

Oude Gentbaan 236  -  9300 Aalst
0475/453839     0474/877159
luckxgunterbvba@telenet.be

      Openingsuren :
      Donderdag van 12u tot 21u
      Vrijdag van 12u tot 22u
      Zaterdag van 12u tot 22u
      Zondag van 11u tot 21u

architect Rik Verlinde

Waverstraat 93 9310 Moorsel

rik_verlinde@telenet.be

0476/90.83.45

architect Rik Verlinde

Waverstraat 93 9310 Moorsel 

rik_verlinde@telenet.be  

0476/90.83.45 

   architect Rik Verlinde

Waverstraat 93 9310 Moorsel

rik_verlinde@telenet.be

0476/90.83.45

architect Rik Verlinde

Waverstraat 93 9310 Moorsel

 rik_verlinde@telenet.be

 0476/90.83.45

Taverne Kozakkeshof
Nedermolenstraat 91

9310 Meldert
053 67 20 11

CARROSSERIE   RUMAR  BVBA

PLAS Rudy  -  ROBIJN Marleen

Herstellingen alle merken  -  GRATIS VERVANGWAGEN !
OPWIJKSESTEENWEG 96 - 9310 MOORSEL - TEL. 053 21 57 81
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MOORSEL
Uw kantoor voor de Faluintjesstreek.

Finance & Investments @ Moorsel bvba

Moorsel - Dorp 9
Tel. 053 60 33 30  Fax 053 60 33 38

ma t/m vrij: 9u - 12u30 & 14u - 16u15
do tot 18u & za op afspraak

mail moorsel@ing.be FSMA 63199 A-cB

Modehuis

Rita
Rijgerstraat 53-55

9310 Moorsel
Tel 053 78 39 56

     Gianel
       Fashion

Waverstraat 95  -  9310 Moorsel
0489 478 970

www.biercafedenbril.be

MOORSEL
Uw kantoor voor de Faluintjesstreek.

Finance & Investments @ Moorsel bvba

Moorsel - Dorp 9
Tel. 053 60 33 30  Fax 053 60 33 38

ma t/m vrij: 9u - 12u30 & 14u - 16u15
do tot 18u & za op afspraak

mail moorsel@ing.be FSMA 63199 A-cB

CATERING AMBAROSA 
STREEKPRODUCTENWINKEL - BAR

DE RIDDERSTRAAT 38, 9300 AALST

MEER INFO OP 

WWW.AMBAROSA.BE
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Het verhaal van Reus Korenhaar
Ofwel: het ontstaan van echt bakmanschap!

Ooit, lang geleden, leefden mensen en reuzen 
in vrede samen. Ze deelden water, voedsel 
en vuur. Tot de kwade reus Beenhard kilte 
tussen mensen en reuzen bracht. Hij verjoeg 
de warmte uit de wereld, en bracht zo de ijstijd 
over de mensen.

Er was echter één reus die het hier niet mee 
eens was: reus Korenhaar. Hij hield van de 
mensen, en besloot om hen het vuur terug 
te brengen. Hij zorgde stiekem voor een 
klein vuurtje en probeerde het naar de mens 
te brengen. Spijtig genoeg ontdekte reus 
Beenhard zijn plan, en hij sloot Korenhaar op 
in een grot, en rolde daarna een reusachtige 
steen voor de ingang.

De passie van Korenhaar was echter zo groot, 
dat die het vlammetje in een enorme gloed 
deed omslaan. De hitte deed de steen voor de 
opening van de grot springen, en de warmte 
zette de dooi in. In de grot vonden de mensen 
de broodnodige kooltjes die hen vanaf nu 
warmte zouden brengen.

Het enige dat overbleef van reus Korenhaar 
was een brood: zijn haren waren in de hitte van 
zijn passie letterlijk gebakken. En zo bracht hij 
niet alleen het vuur, maar ook het brood bij de 
mens.

De passie van Reus Korenhaar brandt nu nog 
elke dag in de oven van jouw warme bakker…

Reus Korenhaar zal langskomen tijdens ons 
Oogstfeest van 14u tot 18u. Hij brengt Echt 
Bakmanschap dicht bij de mensen. Zo kan 
men de magie van de reus en de passie van 
de bakkers echt voelen. Reus Korenhaar zal 
rondwandelen, af en toe stoppen, knielen en 
iemand een vers broodje geven. Zijn team 
van helpers maakt groot en klein blij met 
kleine bakkersproducten. 

REUS KORENHAARkomt op bezoek
zaterdag 30 juliAanleg en onderhoud van tuinen

afsluitingen en terrassen

Moorselbaan 576 - 9300 Aalst
Tel.: 053/39.08.30

Gsm: 0476/90.62.80
E-mail: mario.bosteels@pandora.be

Spoorstraat 1 - 9310 Baardegem
Tel 052 35 76 10

www.stationneken-baardegem.be
info@stationneken-baardegem.be

BRASSER I E

‘t stationneken

Open vanaf 11.30 uur
Woe. & do. gesloten

juli & aug. op woe. open
Keuken doorlopend
van 12 tot 22 uur

vrij. & zat. tot 22.30 uur.
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http://www.echtbakmanschap.be/reus-korenhaar/


Beugemstraat 9 - 9310 Moorsel
t 053 77 01 30 - f 053 21 39 96

info@feestzaaldesnip.be

www.feestzaaldesnip.be

Moorseldorp 3 - 9310 Moorsel
t 053 60 76 40 - f 053 60 76 41

info@hostelleriedebiek.be

www.hostelleriedebiek.be

Onze Faciliteiten:
  - 2 zalen voor feesten van 20 
    tot 250 personen
  - Schitterende tuin met terras
  - Airconditioning
  - Ruime parking
    - Zonnig en jong kader

Restaurant:
  - Van 12:00 tot 14:30 en 
    19:00 tot 21:30
  - Gesloten op zaterdagmiddag,
    zondagavond en maandag
Hotel:
  - 13 luxe kamers
  - half en vol pension
  - TV/WIFI
  - lounge bar

F E E S T Z A A L

H O S T E L L E R I E

Beugemstraat 9 - 9310 Moorsel
t 053 77 01 30 - f 053 21 39 96

info@feestzaaldesnip.be

www.feestzaaldesnip.be

Moorseldorp 3 - 9310 Moorsel
t 053 60 76 40 - f 053 60 76 41
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www.hostelleriedebiek.be

Onze Faciliteiten:
  - 2 zalen voor feesten van 20 
    tot 250 personen
  - Schitterende tuin met terras
  - Airconditioning
  - Ruime parking
    - Zonnig en jong kader

Restaurant:
  - Van 12:00 tot 14:30 en 
    19:00 tot 21:30
  - Gesloten op zaterdagmiddag,
    zondagavond en maandag
Hotel:
  - 13 luxe kamers
  - half en vol pension
  - TV/WIFI
  - lounge bar

F E E S T Z A A L

H O S T E L L E R I E

Beugemstraat 9 - 9310 Moorsel
t 053 77 01 30 - f 053 21 39 96

info@feestzaaldesnip.be

www.feestzaaldesnip.be

Moorseldorp 3 - 9310 Moorsel
t 053 60 76 40 - f 053 60 76 41

info@hostelleriedebiek.be

www.hostelleriedebiek.be

Onze Faciliteiten:
  - 2 zalen voor feesten van 20 
    tot 250 personen
  - Schitterende tuin met terras
  - Airconditioning
  - Ruime parking
    - Zonnig en jong kader

Restaurant:
  - Van 12:00 tot 14:30 en 
    19:00 tot 21:30
  - Gesloten op zaterdagmiddag,
    zondagavond en maandag
Hotel:
  - 13 luxe kamers
  - half en vol pension
  - TV/WIFI
  - lounge bar

F E E S T Z A A L

H O S T E L L E R I E

Beugemstraat 9 - 9310 Moorsel
t 053 77 01 30 - f 053 21 39 96

info@feestzaaldesnip.be

www.feestzaaldesnip.be

Moorseldorp 3 - 9310 Moorsel
t 053 60 76 40 - f 053 60 76 41

info@hostelleriedebiek.be

www.hostelleriedebiek.be

Onze Faciliteiten:
  - 2 zalen voor feesten van 20 
    tot 250 personen
  - Schitterende tuin met terras
  - Airconditioning
  - Ruime parking
    - Zonnig en jong kader

Restaurant:
  - Van 12:00 tot 14:30 en 
    19:00 tot 21:30
  - Gesloten op zaterdagmiddag,
    zondagavond en maandag
Hotel:
  - 13 luxe kamers
  - half en vol pension
  - TV/WIFI
  - lounge bar

F E E S T Z A A L

H O S T E L L E R I E

Restaurant:
 - van 12.00 tot 14.30 en
   19.00 tot 21.30
 -  Gesloten op zaterdagmiddag, 
    zondagavond en maandag

             Open van maandag tot zondag

Taverne
“Oude Snas”

Affligemdreef 248

9310 Meldert

Tel. 053 78 85 02

Toptuin & Pool Goeman
BVBA

Uw specialist in volledige tuincreaties 
en het plaatsen van zwembaden.

Tel: 0475/64.14.51 - 053/77.98.84 - www.toptuin.be - info@toptuin.be
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Container nodig? Afval brengen?

Een woning aan het renoveren? Grote lenteschoonmaak gestart?  Bedrijfsafval waar u moeilijk vanaf geraakt? 

Bij van Gansewinkel kunnen zowel particulieren als bedrijven terecht.  Huur een container, of breng zelf uw afval 
naar ons sorteercentrum.

van Gansewinkel
Wijngaardveld 20 • 9300 Aalst 
053/72.90.80

INFO@FLAMECATERING.BE    -    WWW.FLAMECATERING.BE
0474/81.11.31
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De 169ste Grote Prijskamp der stad Aalst

Wil je ook meemaken hoe ze worden 
opgemaakt, getoiletteerd, gekamd en 
geborsteld, de manen gevlochten met raffia 
en kleurstrengen, de hoeven geblonken, kom 
dan in de voormiddag en vergeet zeker uw 
fotoapparaat niet!

Tijdens het Vlaams Kampioenschap op de 
Pikkeling maak je kennis met één van de 
grootste concentraties van Trekpaarden 
en Haflingers in ons land. Meer dan 200 
trekpaarden, groot en klein,  in alle kleuren en 
meer dan 50 Haflingers zijn er te bewonderen.

Beide rassen worden er door een deskundige 
jury gekeurd en beoordeeld. De dieren die het 
best aan de rasstandaard voldoen worden 
er bekroond met medailles en ereprijzen en 
worden voor eeuwig op de foto vastgelegd. 
Bovenal blijven deze prachtige dieren een 
streling voor het oog, levend erfgoed dat wij 
niet genoeg kunnen koesteren en eren.

Kom dat zien!

Waar Hoeve Zwanennest
            Zwanenneststraat 2
            9310 Baardegem
Wanneer zaterdag 30 juli 2016 (10u-17u)

Waar men gaat langs Vlaamse wegen komt 
men paarden tegen, paarden in alle kleuren en 
maten, maar naar trekpaarden is het toch wel 
even zoeken!

Door de toenemende mechanisatie én 
motorisatie in de landbouw verdween de 
boer met zijn trekpaard en kar van de akker. 
Het is een rariteit om nog een boer met een 
trekpaard aan de gang te  zien op een akker. 
In de bosbouw houdt het trekpaard beter 
stand. Paardenkracht werd vervangen door 
motorkracht.

Geleidelijk aan zocht men nieuwe 
bestemmingen en zo kan men het trekpaard 
bezig zien als recreatiepaard, hobbypaard, 
als menpaard, dressuurpaard, in stoeten en 
trekwedstrijden. 

Daarnaast zijn er nog de paardenmelkerijen, de 
garnaalvissers. Men ziet ze nog in onze Vlaamse 
optochten en stoeten, en in sommige steden 
worden ze gebruikt bij de huisvuilophaling.

Wil je nog een mooie foto van uw kind met 
een imposant Belgisch Trekpaard of een 
sierlijke Haflinger kom dan naar de Pikkeling op 
zaterdag 30 juli aanstaande naar Baardegem 
tussen 10 en 17 uur. Gun uw kroost een ritje op 
de huifkar of op het vliegend tapijt tussen 13 
en 17 uur.

De prijskamp is een organisatie van de stad Aalst en de Koninklijke Landbouwcomice 
van Aalst, de Vlaamse fokkers van het Belgisch Trekpaard en de Vlaamse Haflingerclub.

Paardenprijskamp

RONDRIT OLDTIMERTRACTOREN
Bouwjaar tot 1985

ZONDAG 31 JULI 2016
8ste Pikkelingrit

Rondrit voor oldtimertractoren langs landelijke wegen vanuit 
Hoeve Zwanennest in Baardegem via Wieze, Denderbelle, 
Dendermonde naar Appels waar het feest van de Landelijke 
Gilde doorgaat. Terugrit naar De Pikkeling te Baardegem via 
Oudegem, Mespelare, Gijzegem, Herdersem.

Inschrijven kan tot uiterlijk 27 juli 2016 via :
www.voncktrekkers.be of
Saeys Joris
Margrietstraat 34
9310 Baardegem
0496/21 78 56
joris.saeys2@telenet.be

RONDRIT OLDTIMERTRACTOREN
Bouwjaar tot 1985

ZONDAG 31 JULI 2016
8ste Pikkelingrit

Rondrit voor oldtimertractoren langs landelijke wegen vanuit 
Hoeve Zwanennest in Baardegem via Wieze, Denderbelle, 
Dendermonde naar Appels waar het feest van de Landelijke 
Gilde doorgaat. Terugrit naar De Pikkeling te Baardegem via 
Oudegem, Mespelare, Gijzegem, Herdersem.

Inschrijven kan tot uiterlijk 27 juli 2016 via :
www.voncktrekkers.be of
Saeys Joris
Margrietstraat 34
9310 Baardegem
0496/21 78 56
joris.saeys2@telenet.be
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SAMEN BOUWEN WE AAN ONZE TOEKOMST 

Kwaliteitsvol onderwijs in de meest brede zin van het woord

Voor kinderen van 0 tot 12 jaar

Een school met vele troeven:

 Prettig schoolklimaat
 Samenwerken staat voorop
 Optimale voorbereiding op het middelbaar onderwijs
 Taalinitiatie Frans en Engels
 Computers, internet en digitale schoolborden in alle klassen
 Prachtige natuurschool waar een kind nog kind mag zijn
 Doordachte leermethoden en genormeerde eindtoetsen
 …

Overtuig uzelf! Kom eens langs!

Basisschool Faluintjes

Leirekenstraat 11

9310 Moorsel

www.bsfaluintjes.be

0499 51 70 17

SAMEN BOUWEN WE AAN ONZE TOEKOMST

Kwaliteitsvol onderwijs in de meest brede zin van het woord 

Voor kinderen van 0 tot 12 jaar 

Een school met vele troeven:

 Prettig schoolklimaat
 Samenwerken staat voorop 
 Optimale voorbereiding op het middelbaar onderwijs
 Taalinitiatie Frans en Engels
 Computers, internet en digitale schoolborden in alle klassen
 Prachtige natuurschool waar een kind nog kind mag zijn 
 Doordachte leermethoden en genormeerde eindtoetsen
 … 

Overtuig uzelf! Kom eens langs! 

Basisschool Faluintjes 

Leirekenstraat 11        

9310 Moorsel 

www.bsfaluintjes.be 

0499 51 70 17 

GARAGE  CARROSSERIE

TECK

Elderberg 31  -  9310 Baardegem - Tel 052 35 58 78
www.garageteck.be     garage@teck.be

Duitse en 
Franse wijnen
Wijnen van 
overzeese gebieden 

Geert & An
Van De Perre-Beerens 
Proeven : 
Elke maandag van 10 tot 18 uur
Donderdag van 10 tot 22 uur
Vrijdag van 14 tot 18 uur
Zaterdag van 10 tot 18 uur
Steenweg op Aalst 133 - 1745 Opwijk
Tel & Fax 052 35 27 79
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FIGEMO

bvba Erik - Renault agentschap
Opwijksesteenweg 61

9310 MOORSEL
Tel 053 77 02 40
Fax 053 70 47 36

PONTWEG 33
9310 HERDERSEM
GSM 0475 20 31 02

Domein 

DE KLUIZEN

Geniet en ontdek
 de geheimen van ons lokaal terroir

Wijn uit de Faluintjes 
Proef hem op de Pikkeling 

en op het
Wijnfeest 27 augustus 

www.domein-de-kluizen.be

Twee Hagenstraat 5 
9300 – Aalst

Tel. + Fax: 053 77 55 30
GSM 0475 87 13 14

Exclusieve chocoladeproducten 
en pralines

HOPPRALINES, PREIPRALINES, 
SUIKERVRIJE CHOCOLADE

EN PRALINES.
PAARDENMELK & -PRODUCTEN

Parijsstraat 30 - 9310 Meldert
Tel. 052 35 71 28

info@streekpralinestony.com
www.streekpralinestony.com

•• VERNIEUWDE WEBSITE  ••

Buurtwinkel
Sint-Antonius

Alle dagen open
van 9u tot 20 u

Donderdag gesloten

KOEKEROEL 4

9310 HERDERSEM - AALST

Streekpralines Tony
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FABRICATIE VAN GEDISTILLEERDE DRANKEN

FALUINTJESJENEVER - HOPJENEVER - FALUINTJESKOFFIE
COCKNEY’S GIN - BELGIN FRESH HOP

LION D’ORWEG 19 - 9300 AALST - 053 21 14 86
WWW.LIKEURSTOKERIJ-VDS.BE

WijnimportStokerij
WIJ ZIJN AALST

stadsradio
goeiedag

107.8 FM

WIJ ZIJN AALST

stadsradio
goeiedag

107.8 FM

nieuws, sport en info

alleen de beste muziek

WIJ ZIJN AALST

stadsradio
goeiedag

107.8 FM

WIJ ZIJN AALST

stadsradio
goeiedag

107.8 FM

nieuws, sport en info

alleen de beste muziek

FABRICATIE VAN GEDISTILLEERDE DRANKEN

FALUINTJESJENEVER - HOPJENEVER - FALUINTJESKOFFIE
COCKNEY’S GIN - BELGIN FRESH HOP

LION D’ORWEG 19 - 9300 AALST - 053 21 14 86
WWW.LIKEURSTOKERIJ-VDS.BE

WijnimportStokerij

 

BVBA VAN CAUTER BEN
KREDIETEN – BELEGGINGEN – VERZEKERINGEN

MARGRIETSTRAAT 14
9310 – BAARDEGEM

052/35 54 37
bvba.vancauter@telenet.be

Kantoor VAN CAUTER
Kredieten - Beleggingen - Verzekeringen

Margrietstraat 14  •  9310 Baardegem
Tel. 052 35 54 37 • Fax 052 35 90 76

bvba.vancauter@telenet.be

FSMA 40961 A-B
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Sprookjes Paardenprijskamp

Demonstratie veldactiviteiten

Demonstraties valkeniers

Vlegelaars Ambachten

Streekproducten

Pikkeling Muziekkapel Oecumenische viering

Internationale folkloregroepenBloementapijt

Demonstratie machinepark

Wandel-   en  fietstochtenDemonstratie Schaapdrijven

De vaste waarden
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http://www.de-pikkeling.be/de-pikkeling-oogst-en-folklorefeest/pikkeling-parent/vaste-waarden/oude-ambachten/


Hoeve Zwanennest
Zwanenneststraat 2, 9310 Baardegem

Met de wagen
Parking net in de bocht nabij de hoeve 
(halfweg de Zwanenneststraat)

Met de fiets
Er zijn fietsstallingsplaatsen voorzien aan 
de inkom van de weide.

Met de bus
Halte: Baardegem Elderberg
Lijnen: 41 (Aalst-Opwijk-Londerzeel)
+/- 500  meter stappen tot aan de hoeve

Optreden Eva De Roovere
vrijdag 29/7/2016

10 €
Spaar UITpunten met je kaart

kansentarief: 1,5 €

Aalst

Baardegem

bezoekers

medewerkers

hoeve 
zwanennest

halte Baardegem-
Elderberg

zw
anenneststraat

rampelberg

halte Baardegem-
dorpstraat

zwanenneststraat

zw
anenneststraat

Bereikbaarheid

Steek je graag belangeloos de handen uit de mouwen ?

De Pikkeling
zkt. vrijwilligers (m/v)

Vacatures

Logistieke &
technische ploeg 

We zoeken handige harry’s om de logistieke 
ploeg te versterken bij o.a.:

• de opbouw van het festival terrein,
• “stand by” zijn tijdens het festival om 

oa. technische problemen op te lossen
• instaan voor het netjes afleveren 

van het festivalterrein aan de hoeve 
eigenaar

• onderhoud en herstellen van het 
machinepark (doorheen het jaar)

Interesse?  Bel Chris Aelbrecht op het 
nummer 0479/65.94.62

Public Relations 

We zoeken:

• gladde heren en dames die ons festival 
promoten en potentiële mecenassen 
kunnen overtuigen

• mensen die vlot met de pen zijn
• kenners van grafisch ontwerp en 

webdesign

Interesse?  Mail naar 
benedicte.vermoesen@de-pikkeling.be

Gastgezinnen
We zoeken:

• gastgezinnen die onze buitenlandse 
gasten willen logeren. 

Interesse?  Mail naar
Steven.saeys@de-pikkeling.be 

Cultuur 
Agrarisch Erfgoed
We zoeken veldwerkers:

• pikkers en vlegeldorsers
• vlegelaars

Interesse?  Bel Benny Van den Brempt op 
het nummer 0491/29.33.23

We zoeken muzikanten:

• die onze Pikkelingkapel willen 
versterken

Interesse?  Bel Geert Neulant op het 
nummer 0476/53.70.30

We zoeken medewerkers:

• voor de aanleg van het bloementapijt

Interesse?  Bel Maria Stockman op het 
nummer 0485/56.56.01

Horeca 

We zoeken:

• onthaal- en infostandmedewerkers
• bakkers van oven- en pannenkoeken
• obers
• medewerkers pikkelingdorp

Interesse?  Mail naar 
wim.vanhamme@de-pikkeling.be
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Hallo lief mens, 

Geloof jij in de kracht van de natuur?  Is een gezonde geest in een gezond lichaam belangrijk voor 
jou? Heb je zin in een leuke workshop/opleiding? 
Dan is dit misschien iets voor jou.

Geniet van een geurige opleiding basis aromatherapie in jouw living met je eigen vrienden.

Op 3 u word je wegwijs gemaakt in een boeiende wereld van etherische oliën en hoe je die veilig kunt 
gebruiken.  We snuffelen en ervaren er heerlijk op los zodat je nadien zelf kunt gaan experimenteren.

Voor de iets gevorderden worden er ook thema’s op maat gegeven zoals bvb winterkwaaltjes, 
aromatherapie in het huishouden, palliatieve zorg, . . .

Vind minimum 6 personen die de opleiding willen volgen en je krijgt de sessie als gastvrouw gratis.
Er is mogelijkheid tot aankoop van producten en als gastvrouw word je hier ook extra in de watten 
gelegd met een geschenkbon (in verhouding tot de verkoop).

Opleiding kan zowel overdag als ’s avonds gegeven worden.
Ook mogelijkheid voor een iets uitgebreidere versie van 2 x 3 uur - eventueel op één dag of gespreid 
over 2 sessies.

Prijs per persoon:  25 euro per sessie van 3 uur - lesmateriaal en syllabus inbegrepen.

Zie je dit zitten of heb je nog vragen, contacteer me gerust.

Lieve groeten,

In den heksenketel

Thuiskomen bij jezelf   

Baardegem-Dorp 27  •  B-9310 Baardegem  •  052 35 23 04  •  0478 20 37 36  •  www.indenheksenketel.com

 
Christine Stegen

indenheksenketel.com

 Helende sessies
 Aromatherapie opleiding en verkoop
 Bloesemremedies op maat
 Energetisch advies
 ABC Lichtinstrumenten

?Erik & Christine De Koninck - Stegen 
Baardegem-Dorp 27  •  9310 Baardegem  •  Tel. 052 35 23 04

0478 20 37 36              0475 89 30 74

Digitaal printen & Offset druk
 Schitterende kwaliteit aan competitieve prijs
	 Snel leverbaar, makkelijk te personaliseren 
	 Ideaal voor kleine oplages
 Volledig verzorgde mailings
 Alles voor bedrijven, verenigingen & families
 Van opmaak tot afgewerkt product

drukkerijdekoninck.com

Hallo lief mens, 

Geloof jij in de kracht van de natuur?  Is een gezonde geest in een gezond lichaam belangrijk voor 
jou? Heb je zin in een leuke workshop/opleiding? 
Dan is dit misschien iets voor jou.

Geniet van een geurige opleiding basis aromatherapie in jouw living met je eigen vrienden.

Op 3 u word je wegwijs gemaakt in een boeiende wereld van etherische oliën en hoe je die veilig kunt 
gebruiken.  We snuffelen en ervaren er heerlijk op los zodat je nadien zelf kunt gaan experimenteren.

Voor de iets gevorderden worden er ook thema’s op maat gegeven zoals bvb winterkwaaltjes, 
aromatherapie in het huishouden, palliatieve zorg, . . .

Vind minimum 6 personen die de opleiding willen volgen en je krijgt de sessie als gastvrouw gratis.
Er is mogelijkheid tot aankoop van producten en als gastvrouw word je hier ook extra in de watten 
gelegd met een geschenkbon (in verhouding tot de verkoop).

Opleiding kan zowel overdag als ’s avonds gegeven worden.
Ook mogelijkheid voor een iets uitgebreidere versie van 2 x 3 uur - eventueel op één dag of gespreid 
over 2 sessies.

Prijs per persoon:  25 euro per sessie van 3 uur - lesmateriaal en syllabus inbegrepen.

Zie je dit zitten of heb je nog vragen, contacteer me gerust.

Lieve groeten,

In den heksenketel

Thuiskomen bij jezelf   

Baardegem-Dorp 27  •  B-9310 Baardegem  •  052 35 23 04  •  0478 20 37 36  •  www.indenheksenketel.com

 
Christine Stegen

Op zoek naar nieuwe look voor uw interieur?  
Kom dan langs bij Brussels Huis. Bij ons vindt u  
inspiratie per strekkende meter. In onze enorme 
collectie raam- en muurdecoratie, met duizenden 
kleuren en motieven, zit zeker iets wat bij úw 
woonstijl past. Modieus, verrassend en altijd van 
hoogwaardige kwaliteit.

HOOGWAARDIG BEHANG │ STIJLVOLLE OVERGORDIJNEN │ BIJPASSENDE VERF

Dagelijks open van 9u. tot 12.u en van 13.30u tot 19u.
Zaterdag van 9.30u tot 18.30u
Molendries 20 - Varkensmarkt 5
T 053 21 51 44 - F 053 78 86 59
brusselshuis@skynet.be 
www.brusselshuis.be

In den Heksenketel In den Heksenketel
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FAMILIEBEDRIJF  MET  EIGEN  DIENST  NA  VERKOOP !

SERVICE
=

ONZE  BESTE  RECLAME

Baardegem-Dorp 89-90      9310 Baardegem      052/35 47 47      www.crabbespinoy.be

FAMILIEBEDRIJF  MET  EIGEN  DIENST  NA  VERKOOP !

SERVICE
=

ONZE  BESTE  RECLAME

Baardegem-Dorp 89-90      9310 Baardegem      052/35 47 47      www.crabbespinoy.be

FAMILIEBEDRIJF  MET  EIGEN  DIENST  NA  VERKOOP !

SERVICE
=

ONZE  BESTE  RECLAME

Baardegem-Dorp 89-90      9310 Baardegem      052/35 47 47      www.crabbespinoy.be
VU: VVV De Faluintjesstreek VZW - Erwin Sabbe Druk. E. De Koninck - Baardegem
Seepscherf 50  -  9310 Baardegem  -   www.de-pikkeling.be 0475 89 30 74




