
infobrochure voor

Gastgezinnen



Beste kandidaat gastgezin,

Hierbij vind je wat informatie, nuttig om weten voor een goed verloop van de 
Pikkeling activiteiten waar jouw gezin misschien aan zal deelnemen.

Wij kijken uit naar jouw berichtgeving van deelname!

Mail ons gastgezinnen@de-pikkeling.be

namens de werkgroep gastgezinnen,

Maria Stockman,
Danny Callebaut,

Terese Dillen,
 Ilse Remy,

Ingrid Van Cauwenberghe & Eric Van Geert,
Lieve Van den Broeck & Steven Saeys.

INFOBROCHURE - GASTGEZINNEN

Het is een expliciete keuze van het Internationaal Oogst- en Folklorefestival 
om de buitenlandse gasten te logeren bij gastgezinnen uit de regio. We zijn 
er van overtuigd dat de “ontmoeting met de ander” boeiend, verrijkend 
en inspirerend werkt. De buitenlandse gasten weten het verblijf in een 
gastgezin te waarderen. 

De Pikkeling staat wereldwijd bekend 
in de folklore wereld als een festival 
waar het goed vertoeven is.
Het programma is intens doch 
niet overladen en biedt heel wat 
ruimte om tijd door te brengen in de 
gastfamilies. 

LEVEN IN EEN GASTGEZIN

Dé manier om een cultuur te 
ontdekken is leven in een gastgezin. 
Het gast-gezin laat zijn gast kennis 
maken met het gezin, de wijze 
waarop men leeft, de dagdagelijkse 
gewoonten, de curio-siteiten, mooie 
plekken die men als toerist doorgaans 
niet te zien krijgt,... 

VAKANTIE IN EIGEN HUIS

Niet alleen voor de gast is het 
leven in een gastgezin een boeiend 
avontuur, ook het gastgezin wint bij 
het verblijf. Zo merken we dat een 
weekje Pikkeling als het ware een 
weekje vakantie is in eigen huis. De 
gast brengt inzichten, kennis en 
interessante aspecten binnen uit zijn 
eigen leven, cultuur. Het samenleven 
met de gast en de gastgroep waar hij 

of zij deel van uitmaakt maakt dat het 
gastgezin zijn horizont verruimt. In sé 
zijn we allen gelijken. Elkeen met zijn 
achtergrond, verhaal, waarden en 
nor-men, taal, gewoontes… 

Samenleven kan! 
Als dit geen statement is !
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TIJD IN HET GASTGEZIN

De  ontmoeting  en  de  tijd  voor  het  samenzijn  vinden  we heel belangrijk, vandaar dat we de gasten voldoende  ruimte bieden om bij jullie in jullie gezin te vertoeven.

ACCLIMATISEREN

Wanneer jullie de gasten afgehaald 
hebben op woensdag keren ze samen 
met jullie naar jullie huis. Doorgaans 
zijn de gasten vrij moe van de reis die 
ze achter de rug hebben. 
Geef hen even de tijd om wat te 
acclimatiseren. Maak  hen  wegwijs  
in  jullie  huis ( toilet, badkamer, 
slaapkamer, keuken, …). 

REGELS

Informeer hen over de regels van 
het huis.  Voorzie  nog  een  lichte  
maaltijd  Als  je  plannen  hebt voor 
donderdag  informeer  hen dan voor  
het  slapengaan. Meestal zullen jullie 
gasten snel naar bed gaan.

DONDERDAG = RUSTDAG

Doorgaans is donderdag een rustdag. 
De gasten moeten slechts ‘s avonds 
in Opwijk zijn voor een optreden.

Tijdens de dag staat het jullie vrij om 
een activiteit te plannen. Sommige 
gastgezinnen maken een uitstap naar 
een naburige stad (Dendermonde, 
Geraardsbergen, Gent…).  
Best  maak  je  geen  lange  rit  met  je  
gasten  (ze hebben de dag voorheen 
al uren op de bus gezeten). 

Het hoeven bovendien niet altijd 
bezoeken te zijn, sommige gasten 
genieten ten volle van een fietstocht 
(voor  enkelen  onder hen  geen  
evidentie), wandeling, bezoek 
aan een zwembad… Wees niet 
teleurgesteld als  je  gast  weinig  of  
geen  interesse  heeft  voor  onze   
culturele bezienswaardigheden...

OVERIGE DAGEN 

Ook vrijdag heb je heel wat tijd om 
met je gasten door te brengen. Ze 
moeten slechts omstreeks 15u in 
Aalst zijn. Je kan met je gasten rustig 
vertoeven in de tuin of je huis, je kan 
er mee naar “mini Europa”  of waarom 
niet een bezoekje aan Aalst… of wat  
kuieren in de winkelstraten… Je ziet 
maar. 

Eventueel kan je met andere 
gastgezinnen afspreken om samen 
een activiteit  op  te zetten… 

Laat je creativiteit 
gerust de vrije loop.

Zaterdagochtend tot 15 uur zijn  de 
gasten vrij.  Breng eens een bezoek 
aan de paardenwedstrijd op de 
weide… Indrukwekkend !  Vanaf 15u 
tot laat in de avond en ook op zondag 
rest weinig vrije tijd. 

Maandag trekken we met alle 
groepen op uitstap. Een vrije dag 
voor het gastgezin! 

De groepsverantwoordelijken  
begeleiden de groepen op de uitstap. 
Gastgezinnen of leden van het   
gastgezin gaan niet mee.

Dinsdag; opnieuw een dagje in het 
gastgezin. Enkel ‘s avonds is
er een optreden voorzien.

Vertrek op woensdagochtend



ENKELE TIPS

- Doe zoals je gewoon bent. Haal geen 
toeren uit om je gasten te behagen… 
Doorgaans weten de gasten het 
te waarderen als ze kunnen deel 
uitmaken van het gezin en als ze niet 
als de “gasten” behandeld worden.

- Laat de gasten deelnemen aan de 
gezinstaken, bij bijvoorbeeld het 
dekken van de tafel, afruimen,…  Of 
misschien hebben ze zelfs zin om 
voor jullie te koken.. Waarom niet?

- Geef een woordje uitleg over de 
regels en gewoontes van je huis 
(gebruik van tel./mail/roken/tafel 
ruimen/ netheid van kamer/ enz).

- Laat je gasten vertellen over hun 
familie, hun cultuur, de leefgewoontes, 
hun land of streek.

- Zorg ervoor dat je gasten telkens 
ze het huis verlaten je adreskaartje 
mee hebben..

- Wat telefoon betreft : in de 
telefoonshops in de stad kan je je 
gasten goedkoper laten telefoneren 
dan op je huistelefoon.

 - Vraag hen wat ze doorgaans 
eten, zonder onze eigen keuken te 
vergeten. Weet bovendien dat ze  
na hun optreden meestal nog iets 
(warms) wensen te eten.
- Maak hen duidelijk dat ze min. 
1uur voor elk optreden ter plaatse 
moeten zijn, maar dat hun eigen 
directie daarover beslist.

- Hou er rekening mee dat het 
levensritme van andere culturen 
meestal niet zo haastig is als dat van 
ons.

- Indien je afspraken maakt met 
andere gastgezinnen, maak dan 
duidelijke afspraken en in overleg, 
zodat andere families niet in het 
ongewisse zijn. Maak zelf (of via 
groepsverantwoordelijke) die 
afspraken en niet via de gasten.

- Op de weide is de gastentent een 
centraal punt. Hier krijgen de gasten 
en gastgezinnen gratis broodjes en 
frisdrank. 
Je krijgt toegang op vertoon van je 
badge! 

- Laat je gasten matig zijn met 
uitgaan en met alcohol : Belgisch 
bier kan hardnekkig zijn.

-  Laat je gasten inpakken voor het 
avondoptreden in Wieze.

- Controleer woensdagmorgen, 
samen met uw gasten, of ze niets 
vergeten zijn.

- Programmawijzigingen : 
controleer geruchten die je van 
je gasten opvangt steeds met de 
groepsverantwoordelijke.

- Aarzel niet contact op te nemen 
met je groepsverantwoordelijke 
bij vragen, twijfels of problemen. 
Eventueel wordt er contact 
opgenomen met de hoofd-
verantwoordelijke.

- Bij eventuele ziekte of ongeval 
van je gasten, contacteer eerst 
je groepsverantwoordeljke of de 
verantwoordelijke internationale 
gasten GSM:  0496/02.64.48

Weetjes
De Pikkeling is een 
organisatie van vvv De 

Faluintjes streek

De Pikkeling gaat dit jaar 
door op tal van locaties. 
Hoofdlocatie is de mooie 
hoeve ‘Zwanennest’ 
te Baardegem en de 

aangelande terreinen.

De Pikkeling is nog te gast 
voor een optreden van de 
buitenlandse groepen, in 
Opwijk, Aalst, Denderleeuw 

en Denderbelle

De Pikkeling begint met 
een buurtfeest op de 
hoeve en eindigt met 
een afscheidsfeest voor 
de vele buitenlandse 
gasten, gastgezinnen en 

medewerkers.

De Pikkeling is een 
oogstfeest dat er voor 
zorgt dat kennis wordt 
doorgegeven en traditie 

blijft!



GOED OM TE WETEN

Werkgroep gastgezinnen
Maria Stockman
Danny Callebaut
Terese Dillen
Ilse Remy & Ben Neyrinck
Ingrid Van Cauwenberghe & Eric Van Geert
Lieve Van den Broeck & Steven Saeys.

Voorzitter & Festivalvoorzitter
Erwin Sabbe - 0494/644666
erwin.sabbe@de-pikkeling.be

Secretariaat vvv De Faluintjesstreek
Lieve Van den Broeck - 0472/738341 
secretariaat@de-pikkeling.be

Penningmeester
Michel Verhelst - 0476/482247 
michel.verhelst@de-pikkeling.be

Verantwoordelijke sponsoring en media
Benedicte Vermoesen- 0474/471343 
benedicte.vermoesen@de-pikkeling.be

Verantwoordelijke buitenlandse groepen
Steven Saeys - 0496/026448
steven.saeys@de-pikkeling.be
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