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Een jubileum is steeds de ideale gelegenheid om even stil te staan bij de
dingen, de voorbije jaren in ons op te nemen. 50 jaar Pikkeling….
Hadden de bedenkers ooit gedacht dat hun idee om een oogstfeest te
organiseren zo’n proporties zou aannemen. Dat dit oogstfeest na al die
jaren nog zou bestaan?
Tegen de achtergrond van een snel veranderende landbouw en een
steeds voortschrijdende verstedelijking van het platteland, kwamen een
paar “zieners” op het idee om er voor te zorgen dat landelijke tradities
zouden blijven bestaan.
Als ik het heb over “de zieners” dan bedoel
te boeien, en ook de kinderen tot bij ons te
ik vooral Lambert Van de Sijpe, meester
krijgen. Pikkeling in de stad, de optredens
Muylaert, Roger Van Huffel, Frans Lievens
in de andere gemeenten, het Pikkeling
en ook Fons van ’t Hof te Put….
Kinderdorp enz…
We schrijven eind jaren zestig…Tussen
Dankzij de inzet van zovele mensen, zijn
pot en pint wordt er luidop gedroomd van
we er ook in geslaagd om erkend te worden
een evenement dat de mensen er moet toe
als Cultureel Immaterieel Erfgoed.
aanzetten, ook toen al, om aan het klimaat,
In die 50 jaar zijn we welkom geweest op
hun omgeving te denken. Er waren nog
veel boerderijen. Spijtig zijn er bijna geen
geen betogingen, laat staan studenten
actieve boerderijen meer. Maar toch wil ik
die de weg in grote getale naar Brussel
die vele eigenaars bedanken omdat ze van
vonden.
in den beginne hun hoeve en de landerijen
Men zou dit oogstfeest “De Pikfeesten”
errond ter beschikking hebben gesteld.
noemen en het zou ieder jaar in een van
Ik bedank ook nog eens alle medewerkers
de andere Faluintjesgemeenten moeten
en ook een eerbetoon aan de medewerkers
doorgaan. Want zo noemden we Meldert,
die er helaas niet meer bij zijn.
Moorsel, Baardegem en later Herdersem,
Een van die voortrekkers, Fons De
de faluintjes.
Koninck, zal helaas de vijftigste van “zijn
Tijdens de eerste jaren werden vooral de
Pikkeling” niet meer meemaken. Hij nam de
activiteiten op het veld en het vlegeldorsen
fakkel over van zijn voorgangers-oprichters
in de kijker gezet. Doorlopend kon je dan
en zorgde ervoor dat ons oogstfeest tot
op de binnenkoer terecht voor eten en
in de wijde omgeving en ver daarbuiten
drank. Je kon er ne “platten” drinken of
bekend werd. Fons was de man die als
een ovenkoek eten met “smaat” of met een
geen ander “out of the box” kon denken,
pens…
mensen “triggeren” was een van zijn vele
Na het bouwen van een podium voor de
talenten. Het was ook Fons die mij wist te
groepen konden we ook niet achterblijven
overtuigen om de fakkel van hem over te
voor wat ons publiek, de talrijke bezoekers
nemen. Eerst als festivalvoorzitter, later
betrof. We huurden een grote tent om bij
als voorzitter van de VVV. We zullen “de
slecht weer te kunnen schuilen of bij zonnig
man met de strohoed” missen.
weer wat schaduw te kunnen opzoeken.
Mijn
voorgangers
hierboven
zullen
Meer en meer kwam er ook jong volk naar
inderdaad nooit gedacht hebben dat hun
De Pikkeling en zo werd de vrijdag de
idee zo een succes zou worden en dat we
avond van de jeugd …Het Pikkeling Youth
na 50 jaar nog zouden bestaan… maar…
Festival was geboren. Menige Vlaamse en
we maken nog steeds met zijn allen hun
Hollandse zanger of buitenlandse band
droom waar!
stonden op het podium.
Tal van andere activiteiten/attracties zijn er
ook bijgekomen om ons publiek nog meer
Voorzitter VVV De Faluintjesstreek.

ERWIN SABBE
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Programma

4 juli
woensdag 2
19u00
Opening bloementapijt Moorsel Dorp
en een zandtapijt in
de kapel n.a.v. 50 jaar
Pikkeling.
20u30
Buurtfeest met
Variomatic op de binnenkoer van Hof ter
Dromen.
Opening tentoonstelling 50 jaar Pikkeling

li

li
vrijdag 26 ju

ju
zaterdag 27

PIKKELING IN AALST

OOGSTFEEST ROND
HOF TER DROMEN

15u00
Kleurrijke parade
met de buitenlandse
groepen in het stadscentrum.
16u30-19u00
Optreden buitenlandse groepen op
de Grote Markt

09u00-17u00
Paardenprijskamp
14u00
Doorlopend demonstraties landbouwmachines, hoefsmid,
ambachten, degustaties streekproducten
14u00-20u00
HOF TER DROMEN
Activiteiten in het
20u00
kinderdorp
Dit is de kracht achter Jan De NulPrikkeling
Group. Dankzij de bedreven werknemers
en de oplossingen
14u30-16u00
op maat van de klant, is de groep vandaag marktleider in baggeren maritieme werken en
Demonstratie
een variatie van
gespecialiseerd in diensten voor de offshore markt van olie, gasveldactiviteiten
en hernieuwbare energie.
optredens met
De groep is bovendien een belangrijke speler in de civiele bouwsector,
de milieusector en in
16u45
muziek, dans, woord
brownfieldontwikkeling.
Vertellingen
in het
en circus.
kinderdorp
De professionele en innovatieve oplossingen van Jan De Nul Group genieten
het vertrouwen van de
17u00-21u30
industrie. Of het nu gaat om de bouw van nieuwe sluizen in het Panamakanaal,
om de
installatie
Optredens
nationale
van windturbines op zee of om herontwikkeling van vervuilde industrieterreinen,
samen met zijn
en internationale
klanten bouwt Jan De Nul Group mee
aan info
verdere
economische
ontwikkeling.
Meer
verder
in
folkloregroepen
dit magazine
21u30 optreden
The Fallen Madonnas
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li

zondag 28 ju

OOGSTFEEST ROND
HOF TER DROMEN

09u30 Tractortreffen
09u30
Processie
n.a.v. 50 jaar
Pikkeling, vertrek aan
WZC Denderrust.
10u30
Misviering
12u00 Aperitiefconcert Harmonie van
Herdersem
13u00-20u00
Activiteiten in het
kinderdorp
14u00
Start Fietstocht Fairtrade aan de fietsenparking

14u00
Doorlopend demonstraties landbouwmachines, hoefsmid,
ambachten, degustaties streekproducten
14u00
Wedstrijd
ploegen
met paarden
14u00-17u00
Demonstraties
schapendrijven en
valkenier
14u30
Demonstratie
veldactiviteiten
15u00
Optreden internationale folkloregroep
16u00
Parade buitenlandse
groepen, Pikkelingworp,
binnenhalen
van de haan

17u30
Gezinsvertellingen
in het kinderdorp
18u00
Optredens nationale
en internationale
folkloregroepen
21u30
Slotshow

PIKKELING OP
VERPLAATSING.
zie ommezijde

ng.
keling.
Pikkeling op verplaatsing

donderdag

25 juli

Boottocht

9 juli

dinsdag 30

maandag 2

juli

PIKKELING TE GAST IN
OPWIJK

PIKKELING TE GAST
IN IDDERGEM

PIKKELING TE GAST
IN LEBBEKE

19u00
Optreden
van de buitenlandse
groepen in het “GC
Hof ten Hemelrijk”
(Kloosterstraat 7,
1745 Opwijk)

20u00
Optreden
van de buitenlandse
groepen in het “Hof
ten Henne”
(Hoogstraat
106,
9472 Iddergem)

19u00
Optreden
van de buitenlandse
groepen in Heizijde
(Heizijdestraat, 9280
Lebbeke)

KENNIS, INNOVATIE
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Graantje Korrel

HALLO!
Mijn naam is Graantje. Ik ben een graankorrel. Normaal ben ik een heel klein zaadje. Maar toen ik net geboren was, ben ik in
een ketel vol pikkelingbier gevallen! Daardoor ben ik nu heel groot en kan ik met jou
praten. Gek hé? Tijdens de Pikkeling zal ik
je vertellen hoe een graankorrel groeit van
kiem tot pikkeling. Daar weet ik immers alles van.
Een aantal dingen kan ik al verklappen. Zo
groeit een kiem in de aarde. Het is er donker, maar we hebben geen schrik. Eerst
gaat een kiem heel hard groeien. De schil
valt dan zachtjes af. De kiem wordt al snel
een groen stengeltje. Een groen sprietje
komt piepen uit de grond.
Het sprietje blijft maar groeien. En dan gebeurt het. Je mag ons oogsten. Vandaag
gebeurt dat met machines. Vroeger nog
met pik en haak. Onze gepikte halmen
vallen neer op de grond. Zo’n bundeltje
halmen heet een pikkeling.
Vandaar de naam van het oogstfeest:
DE PIKKELING!

de vlegel werden de graankorrels uit de
graanhalmen “gevlegeld”. De verspreide
graankorrels werden dan bijeengeveegd.
Het graan moest nu gezuiverd worden.
Het stof, het kaf en de kleine strodeeltjes
moesten “weggeblazen” worden. Het kaf
werd dus van het koren gescheiden. Dat
is een spreekwoord. Nu ken je ook de oorsprong ervan. Het graan werd dan in zakken geschept.
Nu is het de beurt aan de molenaar. De
molenaar maalt graan tot bloem. Dat gebeurt in een molen. Geen schrik, we gaan
niet kapot hoor. We zijn er nog steeds, nu
in de bloem. Heel voedzaam! Van bloem
wordt brood gemaakt.
Tijd om te bakken. Dat kan met bloem.
De oven was vaak een gemetseld bijgebouwtje op de boerderij. Kleine gedroogde
takkenbossen verwarmden de oven voor.
Bij de gepaste temperatuur werd het bewerkte deeg in de oven gebracht. Met de
overschotjes werden kleine broodjes gebakken. Dit zijn de alom geprezen ovenkoeken. Smullen maar!

KENNIS, INNOVATIE
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Dan zijn we rijp voor de oogst. Een nieuwe
stap in ons avontuur. Een aantal gepik- Tot op de Pikkeling!
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CIRCUS DE BALLEN VAN BALLTAZAR

Laat je op vrijdagavond prikkelen
op Hof ter Dromen
met een uitgebreid aanbod van optredens
en activiteiten.

35 minuten vol goochelkunsten, acrobatentoeren,
clowneske spelletjes, livemuziek en fragmenten uit
het levensverhaal van Balltazar en Paco verweven
tot een circusspektakel dat elke leeftijd boeit.
circustent
om 20u00, 21u15 en 22u30

BOEIENDE VERTELLING
DOOR IREEN BEKE

‘T KLEIN MUZIEKSKE
‘t Klein muziekske is een amusementsgroep van 20 enthousiaste muzikanten die de
mensen doet swingen en springen, twisten en zingen. Niet enkel Erpe maar ook ‘Tipperary’
tot ‘de Purperen Hei’ is voor ons
geen onbekend terrein.
We gaan nog niet naar huis
vooraleer
Sweet
Caroline,
Anton
Anton, Rosamunde,
(Hill) Billy, (hello) Dolly en alle
anderen de revue gepasseerd
zijn... !

KENNIS, INNOVATIE
EN DUURZAAMHEID

“Hartenvrouw zingt en vertelt…
Verhalen uit het leven gegrepen.
Over beklijvende ontmoetingen.
Over loslaten en vinden wat je echt inspireert.
Over de magische band tussen generaties.
En over de liefde.
Ze schudt je levenskaarten, leest je
verlangens en voedt je dromen.
Haar lied is haar kracht…”

verteltent
om 20u30, 21u30 en 22u30

binnenkoer
tussen 20u00 en 23u00

Dit is de kracht achter Jan De Nul Group. Dankzij de bedreven werknemers en de oplossingen
op maat van de klant, is de groep vandaag marktleider in bagger- en maritieme werken en
gespecialiseerd in diensten voor de offshore markt van olie, gas en hernieuwbare energie.
De groep is bovendien een belangrijke speler in de civiele bouwsector, de milieusector en in
brownfieldontwikkeling.

LES INVITÉS

De professionele en innovatieve oplossingen van Jan De Nul Group genieten het vertrouwen van de
Trio
met sluizen
Elke in
Demeester,
Joachim
op
industrie. Of het nu gaat om de bouw van
nieuwe
het Panamakanaal,
om Wannyn
de installatie
gitaar en zang, en Quinten De Vlaeminck op
van windturbines op zee of om herontwikkeling van vervuilde industrieterreinen, samen met zijn
contrabas. Deze groep werd opgericht vanuit een
klanten bouwt Jan De Nul Group mee aan verdere economische ontwikkeling.

gemeenschappelijke liefde voor het Franse chanson
en de musette. Laat je charmeren door bekende en
minder bekende pareltjes uit dit genre.

www.jandenul.com

muziektent - om 20u30, 21u30 en 22u30

LUMINEIRO
is een Braziliaanse muzikant-jongleur, die het publiek
animeert met een wasbord en sigarenkistjes.
binnenkoer - tussen 20u00 en 22u00

SAMENDANS MET BULGAARSE HORO
begeleid door NA HOROTO en Miglena Gesheva
van 20u15 tot 21u15

BALKANORKEST FANFARA LA PANIKA
Muzikanten uit Macedonië, Frankrijk, Bulgarije en België
spelen de pannen van het dak met opzwepende muziek
uit de Balkan.
van 21u30 tot 22u30

DJ-SET BOGOMIL (Balkanski Soundsystem).
van 23u00 tot 01u00

grote tent

Volledig programmaschema: zie www.de-pikkeling.be
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YUNIST PODILLYA OEKRAÏNE
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gevarieerd, en je ziet hen in hun traditionele
kleurige klederdracht. De meisjes zo
blozend als hun schoentjes, en getooid
met strikken en bloemen, de jongens stoer
en fier in hun kozakken outfit.
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Agrupación Folklórica ELMYRBA

Het ensemble ELMYRBA brengt ons een gevarieerde show van folkloristisch erfg
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Worcester Secundary School Danse

www.jandenul.com

Puerto Rico - Agrupación Folklórica ELMYRBA
Het ensemble ELMYRBA brengt ons een gevarieerde show van folkloristisch erfgoed van Puerto Rico
met de rijkdom van Taino-indianen, Spaanse en Afrikaanse culturen. Deze achtergronden vormen

RSA, Zuid Afrika.

Deze groep is te gast in Aalst in het kader van een uitwisseling stedenband Aalst

welke eigenaar de beste merrie of hengst in Vlaanderen heeft.

Tentoonstelling
TENTOONSTELLING ‘50 JAAR PIKKELING IN BEELD’
Dit jaar is het precies vijftig jaar geleden dat het eerste Pikfeest in
de Faluintjes werd georganiseerd. Niemand kon toen vermoeden
welke impact dit bescheiden oogstfeest op het Hof te Putte te
Meldert in de voorbije halve eeuw op de streek zou hebben. De
Pikkeling werd een begrip in de Faluintjes, in Vlaanderen, in
Europa, zelfs in de hele wereld.
Van lokaal en kleinschalig oogstfeest is de Pikkeling uitgegroeid
tot een multicultureel internationaal oogstfeest, maar nog
steeds met de nodige aandacht voor het typisch Vlaamse
oogstgebeuren als agrarisch erfgoed. Daarom werd De Pikkeling
in 2017 ook officieel opgenomen op de Inventaris Vlaanderen
voor Immaterieel Cultureel Erfgoed.
Dit jubileum konden de organisatoren niet zo maar laten
voorbijgaan. Het vormt dan ook de aanleiding voor een heuse
jubileum-Pikkeling 2019.
Een belangrijk onderdeel hierbij vormt de TENTOONSTELLING, die een overzicht
geeft van 50 jaar Pikkeling in al zijn facetten. Alle hoogtepunten uit de voorbije vijftig
jaar passeren de revue en komen in beeld: de week van de landelijkheid, de laatste rit
van de stoomtrein ‘Leireken’, het jaarlijkse bloementapijt, het machinepark, de promotie
van allerlei streekproducten, de acties rond het behoud van de hopcultuur in de streek,
de paardenprijskampen, de optredens van nationale en internationale groepen, de
eucharistievieringen, Anna van de kuiper met haar ‘liereken’, demonstraties van oude
ambachten, etc…..
Voor de organisatie van de tentoonstelling hebben de VVV De Faluintjesstreek en de
Heemkundige Kring De Faluintjes de handen in mekaar geslagen. Het resultaat van deze
samenwerking zal worden getoond tijdens de ganse duur van de Pikkeling 2019 in de
stallingen van de Pikkeling-hoeve te Herdersem.
De historiek van de vereniging met een gedetailleerd en geïllustreerd overzicht van 50
jaar Pikkeling zal ook worden neergeschreven en in het najaar worden gepubliceerd in het
tweede jaarboek van de Heemkundige Kring De Faluintjes dat zal worden voorgesteld te
Moorsel op 15 november 2019.

TENTOONSTELLING ‘50 JAAR PIKKELING IN BEELD’
Hof ter Dromen, Grote Baan 13, Herdersem
Opening: woensdag 24 juli 2019 – vanaf 21 u
Verder toegankelijk op :
vrijdag 26 juli 2019 van 20 tot 23 u
zaterdag 27 juli 2019 van 10 tot 22 u
zondag 28 juli 2019 van 12 tot 21 u
Organisatie: VVV De Faluintjesstreek en Heemkundige Kring De Faluintjes, met medewerking
van de stad Aalst en Erfgoedcel Denderland
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Bloementapijt

Internationale folkloregroepen

Dit is de kracht achter Jan De Nul Group. Dankzij de bedreven werknemers en de oplossingen
op maat van de klant, is de groep vandaag marktleider in bagger- en maritieme werken en
gespecialiseerd in diensten voor de offshore markt van olie, gas en hernieuwbare energie.
Demonstratie
machinepark
babybar
de minnekrans
De groep is bovendien
een belangrijke
speler in de civiele bouwsector,
de milieusector
en in
brownfieldontwikkeling.

Sprookjes

Paardenprijskamp

Demonstratie veldactiviteiten

Demonstraties valkeniers

De professionele en innovatieve oplossingen van Jan De Nul Group genieten het vertrouwen van de
industrie. Of het nu gaat om de bouw van nieuwe sluizen in het Panamakanaal, om de installatie
van windturbines op zee of om herontwikkeling van vervuilde industrieterreinen, samen met zijn
klanten bouwt Jan De Nul Group mee aan verdere economische ontwikkeling.

www.jandenul.com
Demonstratie Schaapdrijven

Wandel- en fietstochten

Vlegelaars

Ambachten

Streekproducten

De Vlag

Kinderdorp

Help jij ons de Faluintjesgemeenten tijdens
de week van 24 tot 30 juli
een feestelijke touch te geven?

DE VLAG IS TE KOOP:
•

tijdens de opening van het
bloementapijt op 24 juli in
Moorsel

•

26, 27, 28 juli op de
feestweide (kassa)

ikkeling
i n t e r n at i o n a a l
folkloristisch
o o g st feest

PRIJS VAN DE VLAG
€7,5

Amusement
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de kinderen
kinderen

De Pikkeling is een familie-uitstap bij uitstek, voor kinderen is
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Hof ter Dromen

9310 Herdersem
Dit is de kracht achter Jan De Nul Group. DankzijGrotebaan
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brownfieldontwikkeling.
Wijngaardveld
/ Bredestraat / Grote Baan
De professionele en innovatieve oplossingen van Jan De Nul Group genieten het vertrouwen van de
industrie. Of het nu gaat om de bouw van nieuwe sluizen in het Panamakanaal, om de installatie
Er
zijn stallingsplaatsen voor fietsen
van windturbines op zee of om herontwikkeling van vervuilde industrieterreinen, samen met zijn
voorzien
klanten bouwt Jan De Nul Group mee aan verdere economische ontwikkeling.

Met de fiets

Met de bus
Halte: Kapel ten Beeldeken
Lijnen: 2, 91, 92; Belbus 340
www.jandenul.com
+/60 tot 80 meter stappen richting Aalst

Dendermode

Kinde

emers
Deeln jskamp
enpri
paard

KENNIS, INNOVATIE
EN DUURZAAMHEID

