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VERNIEUWDE HUISSTIJL 

 

Wellicht merkte je het reeds aan onze affiches,  huis aan huis bro-

chure, uitnodigingen… In 2016 heeft onze PR-ploeg een nieuwe huis-

stijl ontwikkeld. Vanaf deze editie van de nieuwsbrief volgen we. De 

nieuwsbrief in een nieuwe lay -out. Hopelijk ben je even enthousiast 

als wij.  
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Zondag 5 maart vindt voor de 3e maal 

“de eerste Hopkeestensteek” plaats in 

de Faluintjesstreek.  

 

Je bent welkom omstreeks 14 uur op de 

Hoeve van de familie Baert.  

 

We verwelkomen je met een drankje, 

ons aangeboden door de stad Aalst, 

dienst leefmilieu.  

 

Met de huifkar is het dan richting hop-

peveld waar Roger en Irma de eerste 

hopkeesten zullen “bekken”. 

 

Omstreeks 16 uur beëindigen we deze 

activiteit.  

 

Aansluitend is er voor genodigden nog 

een degustatie in de Feestzaal De Biek 

Moorsel.   

EERSTE HOPKEESTENSTEEK 



 

HOPKEESTENFESTIVAL 

Zaterdag 16 april 
Aanvang 19u 

Feestzaal De Snip 

16e editie 

Praktische informatie vind je  

weldra op onze website:  

www.de-pikkeling.be 
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INVENTARISATIE MACHINEPARK 

 Wanmolens  

 Kleine manuele Aalpomp (op wielen) met arm (Jacobsen) 

 Weegtoestel (bascuul) 
 Hooi-strokeerder met vorken (Excelsior)  

 Meststoffenstrooier (paard/houten wielen/brede houten voor-
raadbak) 

 Trommelkeerder/combiné voor hooi/stro (paard) 

 Sproeimachine op houten kar (houten waterton/opgebouwde 
stationaire motor) 

 Houten zaaimachine (bouwjaar 1930/paard/manueel sturen) 
 Graanontsmettingstrommel 

 Tweewielige Houten kar (paard/op veren) 

 Paardenmanégé 

 Maaimachine/aflegger met maaibank (merk Viking) (met paard) 
 Aflegger (merk Haegedoorn) (goede toestand) 

 Pikbinder (merk Fahr) (goede toestand) 

 Pikbinder (merk Viking) (met stokken/goede toestand) 

 Pikbinder (merk Jeff) (goede toestand) 

 Pikbinder (merk Fella) (goede toestand) 
 Kopdorser/Pinmolen met schudders en afzuiging/kuising (merk 

Tixhon & Coheur) 

 Kopdorser/Pinmolen (merk Nauwelaers) 

 Kopdorser/Pinmolen (merk Beuken – Van der Velde) 

 Kopdorser/Pinmolen (merk Nauwelaers) 
 Kopdorser/Pinmolen  met schudders/kuising (merk Dominicy) 

(goede staat) - 

 Kopdorser/Pinmolen  (merk Van der Velde)  

 Kopdorser/Pinmolen  met schudders/kuising (merk Van der Velde) 

 Breeddorser (houten wielen/vervallen staat) (bouwjaar  

 Breeddorser (merk Smetrijns) (zonder schudders/kuising) (goede 
staat)  

 Breeddorser (merk Claeys) (met schudders/kuising)  

 Lagedrukpers (merk Claeys) (hoort bij 27) 
 Breeddorser (merk Smetrijns) (met schudders/kuising) (goede 

staat) 

 Breeddorser (merk Van der Velde) (met kuising) 

 Breeddorser (merk Smetrijns) (met schudders/kuising) (goede 
staat) 

 Breeddorser (merk Smetrijns) (met schudders/kuising)  
 Breeddorser (merk Smetrijns) (met schudders/kuising/met opge-

bouwde stropers) (goede staat) 

 Breeddorser (merk Van der Velde) (met schudders/kuising) (goede 
staat) 

 Breeddorser (merk Claeys) (zonder schudders/kuising) (goede 
staat) 

 Breeddorser (merk Van der Velde) (zonder schudders/kuising) 
(goede staat) 

 Grote Breeddorser (merk Smetrijns) (met opgebouwde stropers)  
 Grote Breeddorser (merk Claeys)   

 Hogedrukpers (merk Claeys) (hoort bij 38) 

 Zelfrijdende dorskast (merk Smetrijns) 

 Lagedrukpers (merk Claeys)  
 Zelfrijdende maaidorser (merk Mc Cormick-bouwjaar 1958) 

(goede staat) 

 …. 

Ondertussen beschikken we over een niet onaardig patrimonium aan landbouwwerktuigen. Het zijn er 

ondertussen reeds zoveel dat het niet langer mogelijk is om ze alle tentoon te stellen tijdens ons 

Oogstfeest. 



 

Internationaal Folkloristisch Oogstfeest Pikkeling 
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IMMATERIEEL CULTUREEL ERFGOED 

Met de steun van het Cultuur Agrarisch Expertisecentrum (CAE) van de universiteit Leu-

ven bereiden we op dit ogenblik de aanvraag tot erkenning van ons Internationaal Fol-

kloristisch Oogstfeest Pikkeling voor. Het is de bedoeling dat we de Vlaamse Gemeen-

schap, met in het bijzonder minister van Cultuur Sven Gatz, ervan overtuigen dat de Pik-

keling een plaats verdient op de lijst van de Immateriële Culturele Erfgoedinitiatieven 

van Vlaanderen.  

Vind jij ook dat wij deze 
erkenning waard zijn? 

 
Geef ons jouw steun en on-
derteken de petitie die je op 

onze website vindt. 
 

www.de-pikkeling.be 



 
 

TOERISTISCHE UITSTRALING 

Marilou Dubois van Toerisme 

Oost-Vlaanderen stelt: 

 

 

Pikkeling vergroot de beleving van 

de toerist, die naast het wandelen 

en fietsen ook in contact komt met 

de streekproducten, authentieke 

ambacht en activiteiten.  

Het past binnen het Strategisch Be-

leidsplan Toerisme Scheldeland.  

Het evenement is een identiteits- en 

reputatieversterkend evenement 

voor de gemeenten, en meerdere 

gemeenten van de provincie Oost -

Vlaanderen en helpt op duurzame 

manier het kwaliteitsvol aanbod te 

ontwikkelen. Het laat de bezoeker 

proeven en beleven, en prikkelt tot 

terugkomen naar de regio.  
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PIKKELING YOUTH vrijdagavond 

In primeur kunnen we nu reeds aankondigen dat we alles in het werk stellen om 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 naar onze feestweide te halen! 



 

BUITENLANDSE GROEPEN 

Voor de 48e editie van ons Internationaal Folkloristisch Oogstfeest De Pikkeling hebben 

we op dit ogenblik 4 groepen in running voor deelname. 
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GASTGEZINNEN GEZOCHT 



 

TECHNISCHE PLOEG  
Telkens de Technische Ploeg, na de Pikkeling, 

de poort sluit van de Pikkelingweide, doen zij 

dit met een zucht van opluchting, na bijna een 

maand kamperen zit hun taak er weer op. Ech-

ter niet voor lang, actief meewerken in deze 

ploeg ,is een bijna continue bezigheid, steeds 

zijn er taken/opdrachten/ideeën die om uit-

werking vragen. En al beseffen we dat een 

groep vrijwilligers zijn beperkingen heeft, toch 

proberen we om tussendoor dingen te realise-

ren. Als we zo even terugblikken dan werd er 

terug voor gezorgd dat er dit jaar weerom kan 

gepikt worden, dat er graan groeit  op het 

oogstveld in Moorsel. Ons machinepatrimoni-

um is eigenlijk al een indrukwekkend arsenaal 

van oogstmachines, groot en klein, maar ook 

van allerlei oud landbouwgerei. Zo groeide dit 

recent nog aan met een paar eenheden, wel 

nadat  mankracht van de technische ploeg hun 

zondag grotendeels opofferde om in een verre 

gemeente de aanwinst te gaan buitensleuren 

uit oude boerderijgebouwen. En normaal be-

gint dan pas het werk, iets wat meestal in ver-

vallen staat is dient een opknapbeurt te krij-

gen. Wanneer we zo onze machineloods over-

schouwen dan slagen we steeds een zucht, zo-

veel dingen staan te wachten, gaan er eigenlijk 

niet op vooruit want de houtworm werkt conti-

nu voort, veel  vraagt een dringende restaura-

tie. Deze gedachte blijft ons het ganse jaar ach-

tervolgen, al pogen  we wel om elk jaar iets in 

een nieuw kleedje te steken. In gedachten zien 

we dan als oplossing iemand die alle dagen de 

tijd én de zin heeft om aan ons patrimonium te 

werken, maar helaas….. En ondertussen komt 

de komende Pikkeling terug in beeld, en horen 

we weer “dit moet zeker nog hersteld worden, 

dat moet dringend nog gedaan worden”. Of ko-

men er ideeën/vragen van het grote bestuur, 

ook daar is er steeds beweging, vernieuwing  

vraagt nu eenmaal inzet/extra werk. En zo is de 

cirkel telkenjare rond voor de technische ploeg, 

het ene jaar wat succesvoller dan het andere. 

Het doet wel deugd dat we op de voorbije 

nieuwjaarsreceptie met vele werkmanshanden 

konden toasten op het komende jaar, wellicht 

een garantie dat vele handen het werk lichter 

gaan maken, ofwel dat er misschien een ma-

chientje meer een opknapbeurt zal krijgen. We 

zien wel…… 

Ook actief naast 
het Oogstfeest! 
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LOGISTIEK 

De werkgroep Logistiek verzorgt alle logistieke taken die de organisatie van een activi-

teit met zich meebrengt. Gaande van catering, bewegwijzering, prijslijsten, tafels en 

stoelen, geluidsversterking en noem maar op.  

 

 

Telkens, de VVV mensen 

bij elkaar brengt, is de 

werkgroep logistiek van 

de partij. Denken we 

maar aan de Nieuwjaar-

drink, de eerste Hop-

keestenoogst, het hop-

keestenfestival, persont-

moetingen, infomomen-

ten gastgezinnen, het 

Oogstfeest, ...  



 

WERKGROEP PROMOTIE EN SPONSORING 

Ken je bedrijven die hun naam willen verbinden 
aan ons Oogstfeest met een vermelding in onze 

huis aan huisbrochure? 

 

De werkgroep gaat dit jaar zijn 3e werkjaar in. 

Sinds de start in 2015 zijn er ondertussen; de 

vernieuwde huisstijl; een dynamische website; 

een communicatie strategische planning; pro-

motiemateriaal en brochures allerhande; spon-

sorpartnerships. Momenteel wordt verder ge-

werkt op het bestaande elan en neemt men nog 

wat extra acties op. Zo werd recentelijk gestart  

 

met het vastleggen van interviews van de pio-

niers van ons Oogstfeest. Een nieuwe partner 

(bedrijf of organisatie) vinden die ons Oogst-

feest financieel wil steunen staat ook op de to -

do list. Tenslotte blijft ook de samenwerking 

met de pers een belangrijk aandachtspunt. Ook 

dit jaar beoogt men een samenwerking met de 

regionale TV en Radio en de schrijvende pers.  

Voor een partnership op maat contacteer onze PR verantwoordelijke 
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WERKGROEP HORECA 

Als het op eten en drinken 

aankomt zijn de leden van 

de werkgroep erbij!  

 

Ze bewerkstelligen concur-

rentiële prijsafspraken, 

doen aan stockbeheer, 

trachten voor zover moge-

lijk samen te werken met de 

lokale leveranciers.  

 

Het zijn zij die op zoek gaan 

naar diverse vrijwilligers-

ploegen; toogploegen, bak-

teams, binnenkoerbeman-

ning, … Kortom overal waar 

eten en drinken geserveerd 

wordt tijdens VVV activitei-

ten zorgen zij voor de equi-

pes en voorraden.   

Er is echter meer! 

Hand in hand met plaatselijke artisanale producenten is de 
VVV de Faluintjesstreek (werkgroep Horeca) de stuwende 
kracht op het vlak van ontwikkeling en promotie voor streek-
producten uit de Faluintjesstreek. 
Wij vernoemen ondermeer  Hopjenever, Faluintjesjenever, 
Faluintjeskoffie,  eiercrème met Faluintjeskoffie, Faluintjes-
wijn, hoppralines , Pikkelingbier, Faluintjestaart. 
 
Het “Pikkelingbier” dient hier wel een extra vermelding te krij-
gen. Dankzij een samenwerkingsakkoord met de brouwerij 
Slaghmuylder uit Ninove, bekend om zijn bieren van goede 
kwaliteit, zijn wij erin geslaagd om een  PIKKELING-biertje aan 
te bieden.  
 
Al deze geneugten kunnen niet alleen genuttigd worden op 
onze jaarlijkse Pikkeling maar zijn het jaar door te verkrijgen 
bij zorgvuldig geselecteerde verkooppunten.  
 
Vergeten we niet onze zelfgebakken en zelfbereide  ovenkoe-
ken te vermelden, die op onze jaarlijkse Pikkeling te verkrijgen 
zijn en in hoge mate verorberd worden en zonder het dan nog 
te hebben over eieren met spek op een ‘bedje’ van ter plaatse 
gebakken brood.  



 

WERKGROEP CULTUUR AGRARISCH ERFGOED 

 Het verrichten van opzoekingswerk naar 
de oorsprong, de herkomst, vorige eige-
naars, ...  van ons machinepark teneinde 
de technische ploeg te voorzien van de 
nodige informatie om een gestoffeerde 
inventaris te maken. Ook de publicatie 
van dit opzoekingswerk kan hiervan een 
gevolg zijn.  

 Het verrichten van opzoekingswerk naar 
en de publicatie van verhalen, anekdo-
tes, werkmethodes, gemeenschapsle-
ven, ... over en in onze Faluintjesstreek 
door de eeuwen. Eigenlijk het in boe-
ken, foto's, bewegende beelden, ... 
vastleggen van de geschiedenis die wij 
met onze vereniging willen herinneren.  

 Het neerschrijven van de geschiedenis 
van onze vereniging en het illustreren 
hiervan met alle materiaal dat we voor-
handen hebben en dit in alle objectivi-
teit.  

 Het organiseren van tentoonstellingen 
met als onderwerp één of meerdere van 
bovenvermelde inhouden.  

 Het schrijven van wandeltochtbeschrij-
vingen die mensen langs die plaatsen in 
onze streek voeren waar overblijfselen 
of replica's van voornoemde geschiede-
nis nog tastbaar aanwezig zijn, alsook 
het toevoegen van de verhalen hierover.  

 Naast het publiceren van eigen werk, 
ook zoeken naar reeds bestaande wer-
ken uit onze streek om op onze info-
stand of in één of andere verkoopstand 
bij het Pikkelingdorp of bij een tentoon-
stellingsruimte of via de website te 
koop aan te bieden. Zo geven we onze 
bezoekers ook wat blijvende kennis 
mee.  

 … 
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In de pijplijn . 

WERKGROEP CULTUUR AGRARISCH ERFGOED 

 Behoud van hopcultuur: voortdurende 
aandacht voor behoud van hopcultuur: In 
het kader van deze bekommernis  organi-
seert de VVV De Faluintjesstreek jaarlijks 
een Hopkeestenfestijn.  Het betreft een 
exquis menu  met als hoofdingrediënten  
hopkeesten uit onze streek. Aanvullend 
aan deze activiteit werd in 2015 voor de 
eerste maal “de eerste hopkeestensteek 
in de Faluintjes” georganiseerd. Bedoe-
ling is dat dit een jaarlijks terugkerende 
activiteit wordt.  

 
 Pikkelingkapel:  De VVV De Faluintjes-

streek beschikt over een heuse muziekka-
pel. Een 50 tal muzikanten uit de regio is 
telkenmale present met de Pikkeling ka-
pel tijdens onze Oogstfeesten. Naast het 
brengen van diverse muziekwerken bege-
leidt de Pikkeling kapel ook onze Vle-
gelaars.  

 
 Bloementapijt: Het Oogstfeest start met 

de opening van het bloementapijt op 
Moorsel Dorp. Paul Stockman zorgt elk 
jaar opnieuw voor een prachtige creatie. 
Voor de aanleg heeft hij de hulp van een 
50-tal vrijwilligers uit de regio. Met het 
bloementapijt brengen we de bloemen-

teelt ooit zeer aanwezig in onze regio in 
herinnering.  

 
 Vlegelaars: Vleg elen is een kunst.  
 Omdat de kunde dreigt verloren te gaan 

worden jonge geïnteresseerde mannen 

opgeleid om tijdens het oogstfeest het 

vlegelen te demonstreren. Tevens worden 

nu en dan ook demonstraties gebracht in 

scholen.  

 
 Veldwerkers: De VVV De Faluintjesstreek 

heeft in samenwerking met de Landelijke 
Gilde een ploeg medewerkers die het 
veldwerk op ambachtelijke wijze toon-
baar maakt. Vrijwel onwaarschijnlijk, 
maar toch, lukt het ons om telkenmale 
jonge medewerkers bereid te vinden het 
ambachtelijk veldwerk aan te leren en te 
demonstreren.  

 
 Creatie en activering werkgroep CAE. 
 Taal van de landbouw: werkgroep CAE in 

samenwerking met Heemkundige kring. 
 Nog meer samenwerking met plaatselijke 

verenigingen. 



 

WERKGROEP PROGRAMMATIE 

Deze werkgroep focust zich uitsluitend op het Oogstfeest en staat in voor:  

 De contacten en contracten met de verschillende artiesten die hun opwachting maken;  

 De besprekingen met partnerorganisaties die een bijdrage leveren (organisatie paar-

denprijskamp, voncktrekkers en hun tractortreffen, het ambachtencollectief, de Raad 

voor internationale samenwerking Stad Aalst, …); 

 De inplanning van de feestweide;  

 De naleving van de veiligheidsvoorschriften;  

 De tijdschema ’s en de inpassing van de verschillende activiteiten (Pikkeling Youth, 

paardenprijskamp, veldactiviteiten, binnenhalen oogst en haan, dansvoorstellingen bui-

tenlandse folkloregroepen, ambachtenmarkt, pikkelingdorp, misviering, schapen drij-

ven, valkenier, aperitiefconcert, wandeling en fietstocht, tractortreffen, slotspektakel);  

 De presentaties van de optredens van diverse artiesten;  

 De podiumorganisatie (klank, licht, scenario);  

 De organisatie van de optredens buitenlandse groepen in Opwijk, Aalst, Lebbeke en 

Denderleeuw;  

 .. . 
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ZIN OM MEE TE WERKEN? 



 

Volg ons op www.de-pikkeling.be  

Meld je aan op onze facebook pagina. 



Nieuwsbrief Medewerkers Pikkeling 

Redactie Lay-out Nieuwsbrief Medewerkers Pikkeling: Steven Saeys /  Suggesties : steven.saeys@de-pikkeling.be 

Voorzitter vvv De Faluintjesstreek: 

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 

PR verantwoordelijke : promotie en sponsoring  

Bénédicte Vermoesen -  0474/471343  benedicte.vermoesen@de-pikkeling.be 

Contact buitenlandse groepen:  

Steven Saeys -  0496/026448 steven.steven@de-pikkeling.be 

www.de-pikkeling.be 


