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Voorzitter aan het woord

Een halve eeuw...

JANDENUL.COM

DESIGN · BUILD · CONNECT
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Jan De Nul Group geeft vorm aan water en land. Wereldwijd. Van
complexe diensten offshore voor zowel de fossiele als de hernieuwbare energiesector, over grote bagger-en landwinningsprojecten op
de rand van water en land tot alle mogelijke civiele bouwwerken op
het land. Goed geïntegreerde competenties en investeringen leiden
tot creatieve, duurzame en innovatieve oplossingen. Zo komt Jan
De Nul Group tegemoet aan de wensen van de klanten van vandaag
en morgen. Aan de toekomst.

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.
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ERWIN SABBE

Ambachtelijk
gebrande koffie
uit eigen streek
info@maeskesroem.be
053 70 17 51
Kortenbosdries 8-10
9310 Moorsel

Pachting 1 - 9310 Moorsel
053 21 66 43
Dinsdag-Woensdag gesloten
Op maan-, donder- & vrijdag :
(h)eerlijke dagschotel & lunchmenu
MA-DO-VR-ZO:
11.30-14.30 & 18.00-22.00
ZA 17.00-22.00
Website : www.brasserie-m.be
Email : info@brasserie-m.be
4

Maandag-vrijdag:
9u-12u & 13u-18u
Zaterdag:
9u-12u
In uw supermarkt,
bedrijf, horecazaak
of bij je thuis
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Stokerij

Wijnimport

LION

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

makes you better

Familiebedrijf met eigen dienst na verkoop !
Baardegem-Dorp 89-90 - 9310 Baardegem
Tel. 052 35 47 47 - www.crabbespinoy.be
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GARAGE CARROSSERIE

TECK

Elderberg 31 - 9310 Baardegem - Tel 052 35 58 78
www.garageteck.be garage@teck.be
Ruime keuze in snacks
Huisbereide pannenkoeken & wafels
VOLLEDIG VERNIEUWDE MENUKAART

FRIETEN, Brochetten, hamburgers,
enz...

IJscoupes
Koude buffetten & feesten op maat
Uitgebreide bierkaart

www.meldertvijver.be
Verwarmd terras aan het water

GECERTIFICEERD BIERSCHENKER

Nedermolenstraat 2
9310 Meldert
Tel: 053/41.39.88

Grote Baan 192a - HERDERSEM
053 77 99 51
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De Hoeve
Hoeve
De Hoeve

Hoeve Hof ter Dromen
Hoeve Hof ter Dromen

NAAM
tekst - Guy Van Lierde
NAAM
Hof ter Dromen
tekst - Guy Van Lierde
Hof ter Dromen
BOUWJAAR
De hoeve is gelegen bij het binnenrijden
BOUWJAAR
1772
De
is gelegen
bij het
vanhoeve
Herdersem
via Aalst
enbinnenrijden
ligt aan de
1772
van
Herdersem
via
Aalst
ligt aan de
voorzijde van een prachtigen
natuurgebied
BEWONERS
voorzijde
van
een
prachtig
natuurgebied
BEWONERS
‘Het Denderland” , een natuurlijke
Familie Van Lierde-Dooms
‘Het
Denderland”
, zijn
een
natuurlijke
Familie Van Lierde-Dooms
scheiding
met Aalst en
wijngaardveld.
ACTIVITEITEN
scheiding met Aalst en zijn wijngaardveld.
ACTIVITEITEN
•Dit isVerkoop
van aardbeien en
de kracht achter Jan De Nul Group. DankzijGESCHIEDENIS
de bedreven werknemers en de oplossingen
• Verkoop
van aardbeien en
aardappelen
GESCHIEDENIS
op maat van de klant, is de groep vandaag marktleider
maritieme
en
Het
Hof in
terbaggerDromenenwas
sedertwerken
1772 onaardappelen
•gespecialiseerd
Vakantieverblijf
in diensten voor de offshore markt
van
olie,
gas
en
hernieuwbare
energie.
Het
Hof
ter
Dromen
was
sedert
1772
onafgebroken in familiebezit.
•De groep
Vakantieverblijf
Festivalweide
is bovendien een belangrijke speler inafgebroken
de civiele bouwsector,
de milieusector en in
in familiebezit.
•brownfieldontwikkeling.
Festivalweide
Ontmoetingsplaats
Een opsomming van gekende eigenaars
• Ontmoetingsplaats
voor verenigingen (oa.
Een
opsomming
van gekende eigenaars
sedert
1876.
voor
verenigingen
De professionele
en innovatieve(oa.
oplossingen van Jan De Nul Group genieten het vertrouwen van de
Landelijke
Gilden, KVLV,...
sedert
1876.
1876-1906 DOOMS Petrus
industrie.
Of het nu Gilden,
gaat om de
bouw van nieuwe sluizen in het Panamakanaal, om de installatie
Landelijke
KVLV,...
1876-1906
DOOMS Egidius
Petrus - TAS
1907-1936
DOOMS
van windturbines op zee of om herontwikkeling van
vervuilde industrieterreinen,
samen met zijn
FAMILIE
1907-1936
DOOMS
Egidius
TAS
(baatte een ontwikkeling.
landbouwbedrijf-uit)
FAMILIE
bouwt Jan De Nul Group mee aan verdere economische
•klanten
4 kinderen
(baatte
een
landbouwbedrijf
uit)
1937-1963 DOOMS Alfons - MUYLAERT
• 4
kinderen
(Ingrid,
Machteld, Guy &
1937-1963
DOOMS
Alfons
- MUYLAERT
(uitbating van
boerderij
, alsook
(Ingrid,
Machteld,
Guy
&
Fabienne)
(uitbating
van
boerderij
,
alsook
zaakvoerder van de Boerenbond)
• Fabienne)
4 kleinkinderen
zaakvoerder
de Boerenbond)
1964 - hedenvan
DOOMS
Jeanine - VAN
• 4
kleinkinderen
(Stijn, Stefanie, Justine,
1964
heden
DOOMS
Jeanine - VAN
www.jandenul.com
LIERDE
Hubert
(Stijn,
Stefanie,
Justine,
Victor)
LIERDE
Hubert
Victor)

KENNIS, INNOVATIE
EN DUURZAAMHEID
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LANDBOUWBEDRIJF
LANDBOUWBEDRIJF
In 1950 werd de hoeve grondig verbouwd.
In
hoeve grondig
verbouwd.
Al 1950
die werd
tijdde deed
het dienst
als
Al
die
tijd
deed
het
dienst
als
landbouwbedrijf (veeteelt en akkerbouw)
landbouwbedrijf
(veeteelt
en
akkerbouw)
en werden er vele jaren streekproducten
en
werden er vele
jaren streekproducten
aangeboden,
waaronder
kaastaarten,
aangeboden,
waaronder
kaastaarten,
hoeveboter, karnemelk,...
hoeveboter,
karnemelk,...
Momenteel verkopen zij nog steeds
Momenteel
zijdoor
nogensteeds
aardappelen verkopen
het hele jaar
in het
aardappelen
het
hele
jaar
door
en in het
zomerseizoen zijn er de verrukkelijke
zomerseizoen
zijn er de verrukkelijke
aardbeien !
aardbeien !
VAKANTIEWONING
VAKANTIEWONING
Sinds 2004 verhuren ze de hoeve tevens
Sinds
2004 verhurenen
ze de
hoeve tevens
als vakantiewoning
verwelkomen
zij
als
vakantiewoning
en
verwelkomen
zij
graag de gasten met een streekproduct.
graag de gasten met een streekproduct.
PIKKELING
PIKKELING
Hubert en Jeanine
Hubert
vier jaarenhunJeanine
hoeve
vier jaar hun hoeve

stellen om de
stellen
om de
en omliggende
en omliggende

weiden ter beschikking van de VVV De
weiden
ter beschikking
van nu
de voor
VVV de
Faluintjesstreek
en nemen
de
Faluintjesstreek
en
nemen
nu
voor
de
negende keer deel!
achtste
deel!
Hopelijkkeer
kunnen
we dit jaar weer genieten
Hopelijk
kunnen
we ditdejaar
weer
van de unieke sfeer,
zon,
de genieten
pikkeling
van
de
unieke
sfeer,
de
zon,
de
pikkeling
en zoveel meer.
en zoveel meer.
We duimen!
We duimen!

Guy Van Lierde
Guy Van Lierde

Zoon van de huidige eigenaar
Zoon van de huidige eigenaar
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FEESTZALEN & EVENTS
FEESTZALEN & EVENTS

FEESTZALEN & EVENTS

Feestzaal De Snip
Feestzaal De Snip
Beugemstraat 9 Beugemstraat 9
9310 Moorsel
9310 Moorsel

Schoonheidsinstituut Machteld van Lierde!
Schoonheidsinstituut
Machteld Van Lierde


Feestzaal De Snip
770 9130
tel.& 053 607053
647 770 130 & 053 607 647
Beugemstraat
F EFE ES TEZ ASATL Z A Atel.
L 053
fax.
053 213 996
fax.
053 213 996
mail:
info@feestzaaldesnip.be
mail:
info@feestzaaldesnip.be
9310 Moorsel

DED SNIP
E SNIP

web:

tel. 053 770 130 & 053 607 647
fax. 053 213 996
Hostellerie De Biek
Hostellerie
BVBA
De Biek
mail:
info@feestzaaldesnip.be
Moorseldorp 3 Moorseldorp 3
9310 Moorsel 9310 Moorsel
web: www.feestzaaldesnip.be

HOSTELLERIE
H O S T E L L E R tel.
IE
fax.

mail:
web:

DE BIEK
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St. Annalaan 47 - 9300 Aalst
Tel. 053 21 48 10 - GSM 0475 297 669
machteld.vanlierde@skynet.be
www.Schoonheidsinstituutmachteld.be

053 607 640
053 607 641
info@hostelleriedebiek.be
www.hostelleriedebiek.be

Openingsuren :
dinsdag, woensdag, vrijdag 9-12 en 13-18 uur
donderdag huisbezoeken
zaterdag 9-12 uur
maandag gesloten

Vakantiepromotie :
AHAVA
Gelaatsverzorging
voor! 59,00 STENDHAL
€ ipv 80,00 €
VAKANTIE PROMOTIE
(zonder epilaties)
tot 24 augustus 2011
geldig tot 30 augustus
deze advertentie
Gelaatsverzorging
-202019,opGeldig
1vertoon
bon pervan
klant,

1 bon per klant

+ Bij aankoop van produkten 2 de aan 1/2 prijs
+ Bij aankoop van 3 zonneprodukten : gratis badlaken of strandzak

!



Hostellerie De Biek BVBA
Moorseldorp 3
9310 Moorsel
tel.
fax.
mail:
web:

BVBA

053 607tel.
640
053 607 640
053 607fax.
641
053 607 641

info@hostelleriedebiek.be
mail:
info@hostelleriedebiek.be
www.hostelleriedebiek.be
web:
www.hostelleriedebiek.be

DE
DEBIEK
BIE KHOTEL & RESTAURANT

HOSTELLERIE

(Institute For Professional Care)

HOTEL & RESTAURANT
HOTEL & RESTAURANT

BON

DE SNIP

www.feestzaaldesnip.be
web:
www.feestzaaldesnip.be

BON

FEESTZAAL

Medische pedicure
Schoonheidsspecialiste
Ook aan huis
Grimeren voor alle gelegenheden
Kanker Beauty professional by IFPC

Schoonheidsinstituut Machteld Van Lierde

!"#$%&'$('")&*$!
HOF TER DROMEN
$!

Pikkelinghoeve 2019

!

+ verkoop van de faluintjesprodukten
!
$ ve 2011
!
VAKANTIEWONING
e
o
h
g
n
li
e
k
ik
P!!
HOF TER DROMEN
!
! HOEVE VAN LIERDE - DOOMS

(Pikkelinghoeve Herdersem)
!"&8&$89*$H;&'(&$I$("")J$
Grote Baan 13
"#$%&!'(()!*+!,!-+*.!/&#0&#1&2,3(41%!
9310
Herdersem-Aalst
!!
Reservaties : 0475.29.76.69
"56!.789:;-:8<:<-!
hof.ter.dromen@skynet.be
=$>:%&#:0#$2&)?1@A)&%:B&!
www.hofterdromen.be
CCC:=$D&#0#$2&):B&!
35
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Prikkeling

6 juli
2
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a
d
j
i
r
v
u00
vanaf 20

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
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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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OPVANG VAN KINDJES
TOT 3 JAAR

Waverstraat 93 - 9310 Moorsel
rik_verlinde@telenet.be
0476/90.83.45
www.rikverlindearchitect.be

CARROSSERIE

RUMAR

OPVANGGEZIN

ELKE MARTENS

MEER INFO
BOEKVELDBAAN 24
9310 MOORSEL
GSM 0485 75 32 22

TRANSPORT
bvba

GARAGE - CARROSSERIE
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ERIK

BTW BE 0453 906 451

www.ddmbvba.be
Rijgerstraat 80, 9310 MOORSEL

Gianel
Fashion

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

&
GSM 0475/ 52 09 33

PLAS Rudy - ROBIJN Marleen

OPWIJKSESTEENWEG 96 - 9310 MOORSEL - TEL. 053 21 57 81

centrale verwarming
sanitair

BVBA

Herstellingen alle merken - GRATIS VERVANGWAGEN !

Dirk De Meersman BVBA

bvba Erik
Renault - Dacia agentschap
Opwijksesteenweg 61
9310 MOORSEL
Tel 053 77 02 40

Modehuis

Rita
Rijgerstraat 53-55
9310 Moorsel
Tel 053 78 39 56
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uit sympathie

Reclame begint hier ! - topmen.be

DE GUSSEM Kristof
0476 86 08 58

www.firmathomas.be

Ilse Caudron & familie

kristofdegussem@telenet.be
Rooien van bomen

Grond- en verhardingswerken

Aanleg en onderhoud van tuinen
Snoei- en sproeiwerken
18

Plaatsen van afsluitingen

Aanleg gazons en grasmatten
19

WWW.DEWITTEWOLF.BE
WWW.DEWITTEWOLF.BE
WWW.DEWITTEWOLF.BE
WWW.DEWITTEWOLF.BE

ILLUMINATE YOUR HOME
COLOUR YOUR DAY

DIALIGHTS
Lichtadvies

Kleuradvies

bedrijvennaar
Oogst
Oogstbedrijven
succes!
naarsucces!

Interieur

Tuinverlichting
www.dialights.be l +32 (0)487 18 18 45
STRATEGIE
STRATEGIECONCURRENTIEANALYSE
CONCURRENTIEANALYSEGOOGLE
GOOGLE
POSITIONERING
POSITIONERINGWEBDESIGN
WEBDESIGNONLINE
ONLINE
ADVERTISING
ADVERTISINGGRAFISCH
GRAFISCH
DESIGN
DESIGN COPYWRITING
COPYWRITING

bedrijven
Oogst
Oogstbedrijven
succes!
naar
naarsucces!
Centrale Verwarming - Sanitair
Ventilatie - Elektriciteit

Installatie - Onderhoud - Herstelling
Badkamerrenovatie

Onderhoud en depannage mazout + gas

Sanitair

Bad naar douche

Verwarming

Nieuwbouw en renovatie

Ventilatie

Warmtepompen

0475/ 905.505
info@malutec.be

Reizen
Reizen De
De Vriendt
Vriendt

STRATEGIE
STRATEGIECONCURRENTIEANALYSE
CONCURRENTIEANALYSEGOOGLE
GOOGLE
POSITIONERING
POSITIONERINGWEBDESIGN
WEBDESIGNONLINE
ONLINE
ADVERTISING
ADVERTISINGGRAFISCH
GRAFISCH
DESIGN
DESIGNCOPYWRITING
COPYWRITING
D’Helst 23, 9280 Lebbeke, tel 052/36.58.58, C verg.3267
D’Helst 23, 9280 Lebbeke, tel 052/36.58.58, C verg.3267

info@reizendevriendt.be
info@reizendevriendt.be

KMO Zone D’Helst 3 9280 Lebbeke
www.sanotech.be info@sanotech.be
052 35 94 65
20

Openingsuren Toonzaal:
Zie onze website
of op afspraak

www.reizendevriendt.be
www.reizendevriendt.be

Luxe autocars van 8 tot 84 plaatsen
Luxe autocars van 8 tot 84 plaatsen

Het autocarbedrijf voor al uw reizen in binnen– en buitenland
Het autocarbedrijf voor al uw reizen in binnen– en buitenland
Eigen reisfolder “Autocarreizen” en “Dagreizen voor groepen”
Eigen reisfolder “Autocarreizen” en “Dagreizen voor groepen”
aan zéér scherpe prijzen. Vraag gratis onze folders aan.
aan zéér scherpe prijzen. Vraag gratis onze folders aan.
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Dansgroepen


YUNIST PODILLYA OEKRAÏNE

kraïne, het Oost-Europese land aan de Zwarte Zee, met de blauw gele vlag, is dit jaar terug bij ons,
rtegenwoordigd door “Yunist Podillya”, een jeugdige volksdansgroep.

Oekraïne, het Oost-Europese land aan
de Zwarte Zee, met de blauw gele vlag,
is dit jaar terug bij ons, vertegenwoordigd
door “Yunist Podillya”, een jeugdige
n choreografie is fris, humoristisch en gevarieerd, en je ziet hen in hun traditionele kleurige
volksdansgroep.
derdracht. De meisjes zo blozend als hun schoentjes, en getooid met strikken en bloemen, de
ngens stoer en fierAllemaal
in hun kozakken outfit.
studeren ze, of hebben
gestudeerd, aan de Nationale universiteit
van Khmelnitsky , op zo’n 400 km van de
hoofdstad Kiev, waar ze dansen aanleren
die teruggaan naar de rijke Oekraïense
traditie die toch wel kennis heeft gemaakt
met verschillende culturen.
Hun choreografie is fris, humoristisch en
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.

emaal studeren ze, of hebben gestudeerd, aan de Nationale universiteit van Khmelnitsky , op zo’n
0 km van de hoofdstad Kiev, waar ze dansen aanleren die teruggaan naar de rijke Oekraïense
ditie die toch wel kennis heeft gemaakt met verschillende culturen.
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Franse invloeden laten zich zien. Op
het ritme van de afrikaanse percussie
instrumenten, geërfd uit de slavenperiode
op
de
suikerrietplantages,
danst
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echte culturele smeltkroes. En Carnaval
vieren zit hen ook in het bloed.

COMPANIE DE DANSE ‘
POM KANEL MARTINIQUE

AGRUPACIÓN FOLKLÓRICA
ELMYRBA PUERTO RICO

KENNIS, INNOVATIE
EN DUURZAAMHEID
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Het ensemble ELMYRBA brengt ons een
gevarieerde show van folkloristisch erfgoed
van Puerto Rico met de rijkdom van Tainoindianen, Spaanse en Afrikaanse culturen.
Deze achtergronden vormen samen de
unieke Puertorikaanse folklore.

Agrupación Folklórica ELMYRBA

De groep bestaat reeds sinds 1996
en vanaf 2008 treden zij op in alle
werelddelen. In 2011 waren zij reeds te
gast op de Pikkeling.

Agrupación Folklórica ELMYRBA

WORCESTER SECUNDARY
SCHOOL DANSERS ZUID AFRIKA.

Deze groep is te gast in Aalst in het kader
van een uitwisseling stedenband Aalst
Worcester.
Hun aanwezigheid tijdens de Pikkeling
periode geeft ons de mogelijkheid om hen
te laten optreden op ons Oogstfeest.
De Puerto
groep
vrij nieuw
opgericht in de
Rico - is
Agrupación
Folklórica ELMYRBA
secundaire
school
Worcester.
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Het ensemble ELMYRBA brengt ons een gevarieerde show van folkloristisch erfg
metmetman
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de rijkdom
Taino-indianen,
Spaanseom
en Afrikaanse
culturen. Deze achte
samen
de unieke Puertorikaanse
folklore.
mooi
spektakel
te bezorgen.
De Deleden
van
logeren
groep bestaat
reedsdeze
sinds 1996groep
en vanaf 2008
treden zij opbij
in alle werelddele
reeds te gastvan
op de de
Pikkeling.
leerlingen
Stedelijke Academie en
bij leden van de kunstgroep Alkuone.

Worcester Secundary School Danse

www.jandenul.com

Puerto Rico - Agrupación Folklórica ELMYRBA
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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.
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Deze groep is te gast in Aalst in het kader van een uitwisseling stedenband Aalst

K
K
Klaas
KokenKokenKoken
metmetKl ametasKl a asKl a as

OPENINGSUREN

Koken

Baardegem-Dorp
Baardegem-Dorp
Baardegem-Dorp
88 88 88
Koken9310met
Klaas
9310
Baardegem
9310
Baardegem
Baardegem
Baardegem-Dorp 88
9310 Baardegem

GSM: 0478/458-429
0478/458-429
0478/458-429
0478/458-429
klaas@kokenmetklaas.be
klaas@kokenmetklaas.be
klaas@kokenmetklaas.be
klaas@kokenmetklaas.be
www.kokenmetklaas.be

OPWIJK

Maand
Dinsda
Woens
Donde
Vrijdag
Zaterd
Zonda

Stwg. op Dendermonde 63 - 1745 Opwijk
Maandag
12u30 - 19u30
OPENINGSUREN
Maandag
12u30
- 19u30
Dinsdag
08u30
- 19u30
OPENINGSUREN Dinsdag
- 19u30
Woensdag08u30
08u30
- 19u30

OPWIJK
OPWIJK

Woensdag
08u30
- 19u30
Donderdag
08u30
- 19u30
Donderdag
- 19u30
Vrijdag 08u30
08u30
- 19u30
Vrijdag
- 19u30
Zaterdag 08u30
08u30
- 19u00
Zaterdag
- 19u00
Zondag 08u30
08u30
- 12u30
Zondag
08u30 - 12u30

www.kokenmetklaas.be
www.kokenmetklaas.be
www.kokenmetklaas.be
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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!

PiKANT!
VIJF EEUWEN CULTUURGESCHIEDENIS UITGEKLEED

KENNIS, INNOVATIE
EN DUURZAAMHEID

WATERKASTEEL VAN MOORSEL – AALST

De professionele
en innovatieve
van Jan De Nul Group genieten het vertrouwen van de
Vaak
werd die dan
versierd inoplossingen
de vorm van
een
haan.OfEen
is om
het de
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de sluizen in het Panamakanaal, om de installatie
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het haan
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bouw van
vruchtbaarheid
Die hing van vervuilde industrieterreinen, samen met zijn
van windturbines en
op zegt
zee ofkukelelu.
om herontwikkeling
de
boerbouwt
dan aan
laatste
karmee
dieaan
hij naar
klanten
Jan de
De Nul
Group
verdere economische ontwikkeling.
zijn schuur bracht. Zo wist iedereen dat de
oogst van die boer “binnen” was.
Nu is het tijd voor het dorsen. Dat verdient
een woordje uitleg. Dit gebeurde tijdens
de rustige wintermaanden. Op de dorswww.jandenul.com
vloer
werden de schoven ontbonden. Met

DAGELIJKS GEOPEND VAN 11U TOT 18U

Dan zijn we rijp voor de oogst. Een nieuwe
stap in ons avontuur. Een aantal gepik- Tot op de Pikkeling!
te halmen liggen op de grond. Je ziet ze
op
Pikkeling
gebonden.
heet een
Dit de
is de
kracht achter
Jan De Dat
Nul Group.
Dankzij de bedreven werknemers en de oplossingen
schoof. Wat een mooi Nederlands woord.
op maat van de klant, is de groep vandaag marktleider in bagger- en maritieme werken en
De boer mag de laatste schoof “pikken”.
gespecialiseerd in diensten voor de offshore markt van olie, gas en hernieuwbare energie.
Sommigen
zeggen dat er altijd kwade
De groepzitten
is bovendien
een belangrijke
speler in de civiele bouwsector, de milieusector en in
geesten
in die laatste
schoof. Geloof
jijbrownfieldontwikkeling.
dat? Ik niet hoor.
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TENTOONSTELLING VAN 30.05 TOT 30.09.2019

www.pikant.vlaanderen
Speciale Pikkeling Actie: Gratis naar PiKANT!

VOUCHER

Deze bon geeft je recht op 1 gratis toegangsticket voor PiKANT!. Je kunt je tickets best vooraf online reserveren via www.pikant.vlaanderen.
Kies de gratis “categorie” en neem de bon mee naar de balie in de Orangerie van het Waterkasteel (Opsesteenwijk, Moorsel). PiKANT! kun je
elke dag bezoeken van 11 tot 18u. Jongeren tot 18 jaar mogen gratis binnen. Deze bon kun je niet omwisselen voor geld of andere voordelen.
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GABRIELS

Gabriëls
Tel. 053 78 98 78
Fax 053 77 82 96
www.gabriels.be
info@gabriels.be

MARIO DE KOKER
Badkamerrenovaties & zolderinrichtingen

‘naam’
‘straat’

Luc & Maria
De Vis - Crabbe

’woonplaats’ Kammenkouterstraat 19
9310 Meldert
‘tel. nr.’
Tel 053 78 16 35
‘fax nr’

BRANDSTOFFEN

AVEVE & BRANDSTOFFE
tuin dier bakplezier
Luc & Maria De Vis - Crabbe

Kammenkouterstraat 19 • 9310 Meldert
Tel 053.78.16.35 • GSM 0477.35.96.01 • Email : devis.luc@ave

‘naam’
‘straat’
’woonplaats’
‘tel. nr.’
‘fax nr’

tuin dier bakplezier

w w w. m a r i o d e k o k e r. b e
0499 35 31 99
28

INFO@MARIODEKOKER.BE

Openingsuren: donderdag vanaf 14u tot ... zaterdag vanaf 12u tot ...
vrijdag vanaf 12u tot ...
zon- en feestdagen vanaf 11u tot
...
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CASSAER
BVBA
CASSAER
CASSAERBVBA
BVBA

Cassaer Elfriede
Cassaer
Cassaer
Elfriede
Elfriede
Elderbergstraat 15
Elderbergstraat
Elderbergstraat
1515
9310 Baardegem - AALST
9310
9310
Baardegem
Baardegem
- AALST
- AALST
Tel.
052/35
50
03
Tel.Tel.
052/35
052/35
5050
0303
openingsuren:
openingsuren:
openingsuren:

BLOEMEN
BLOEMEN
BLOEMEN&&PLANTEN
PLANTEN

Ma.
Ma.
Ma.
Di.Di.
Di.
Wo.
Vr.
Wo.
Wo.
- -Vr.
- Vr.
Zat.
Zat.Zat.
Zon.
Zon.
Zon.
- -&&-feestdagen
&feestdagen
feestdagen

13u30
-- 18u00
13u30
13u30
- 18u00
18u00
GESLOTEN
GESLOTEN
GESLOTEN
--12u
// 13u
-- 18u
9u9u
9u
- 12u
12u
/ 13u
13u
- 18u
18u
9u
18u
9u9u
- 18u
-- 12u30
9u9u
9u
- 12u30
12u30

Ilona Bewaert

Ilona Bewaert

erkend
vastgoedmakelaar
BIV 507 801

erkend vastgoedmakelaar

BIV 507 801

immo talenco

Verkoop
Verhuur
Gratis schatting
Gratis

uw vastgoedmakelaar

052 57 50
05201
57 50 01
0496 220496
02 66
22 02 66

Verkoop
Verhuur
schatting

ilona@immotalenco.com
ilona@immotalenco.com
www.immotalenco.comwww.immotalenco.com
Het ganse jaar :
donderdag : 19 tot 24 uur
vrijdag : 17 to 24 uur
zaterdag : 13 tot 24 uur
zon en feestdagen : 10 tot 22 uur

welke eigenaar de beste merrie of hengst in Vlaanderen heeft.

Paardenprijskamp
Aan stoere trekpaarden kan men zich vergapen: die spieren, die karakter
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om uit te trekpaarden
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De locatie
Pikkeling
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alsfinanciële
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De locatie voor
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Pikkeling
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Juli en augustus :
Eveneens open op woensdag
donderdag en vrijdag vanaf 13 uur

Putstraat 116, 9310 Meldert

0471 33 96 31

bijstinne@proximus.be

FabricaTIE
Handel
Confectie
technisch Textiel
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Domein

DE KLUIZEN

PONTWEG 33
9310 HERDERSEM
GSM 0475 20 31 02
Geniet en ontdek
de geheimen van ons lokaal terroir
Wijn uit de Faluintjes
Proef hem op de Pikkeling
en op het
Wijnfeest 27
31 augustus
www.domein-de-kluizen.be

Wacht niet op
een teken om
uw droom
te realiseren,
kom langs bij
Nagelmackers Aalst

Veriline
Raymond Uyttersprotstraat 16
9310 Moorsel
053 78 66 93
ruime keuze dameskleding
Green Ice - Comme ça
lingerie
Passionata - Chantelle - Playtex
herenkleding
32

L&M Consult bvba

Zelfstandige agent Bank Nagelmackers nv
Ondernemingsnummer: 0878 066 566
Moorselbaan 303, 9300 Aalst
T. +32 (0) 53 80 67 77
Kantoordirecteurs
Marc Van Den Eede - Luc Van Damme

Private

Banking
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0494 30 32 20

DE BACKER KRISTOF
IS
GRAT RTE

OFFE
PRIJS

DAKWERKEN
SCHRIJNWERK
LOOD-, ZINK-, KOPERWERKEN
ISOLATIEWERKEN
VELUX
ZOLDER AFWERKING
PARKET

www.debackerkristof.be

ZONNEPANELEN

ZONNEPANELEN
0478 52 33 52 – 0499 75 34 14
AUTOLAADPALEN

AUTOLAADPALEN
info@eco-project.be

0478 52 33 52 – 0499
75 34 14
info@eco-project.be
info@eco-project.be

www.eco-project.be

ZONNEPANELEN
Unieke logo’s
ZO

ZONNEPANELEN
www.eco-project.be
info@eco-project.be
en verbluffende
AUTOLAADPALEN
AUTOLAADPALEN

websites.

A

0478 52 33
52 – 0499
75 34
1452 33 52 – 0499 75 34 14
0478
ZONNEPANELEN
0478
5
AUTOLAADPALEN
info@eco-project.be
info@eco-project.be
inf
0478 52 33 52 – 0499 75 34 14
info@eco-project.be

t.be
www.eco-project.be

www.eco-project.be

www.rakel.be

info@eco-project.be

info@eco-project.be

www.eco-project.be

info@eco-project.be

CENTRALE VERWARMING
SANITAIRE INSTALLATIES

ELEKTRICITEIT
Geert Van den Bulcke
Vorsinkbaan 1 b
9450 Haaltert
gsm 0495 52 51 14
34

Marc Vereecken

gemaco@telenet.be

Klaarhaagstraat 1
9310 Meldert
gsm 0495 52 31 73

Germain Heyvaert 0476/ 87 58 33
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Machines voor tuin en park • Eigen Hersteldienst

Taverne Kozakkeshof
Nedermolenstraat 91
9310 Meldert
053 67 20 11

HERBERGSTRAAT 14 STEVENKAPEL - 9310 MOORSEL

TEL 053/77 90 06 FAX 053/78 83 38

www.jacobsmaurits.be

Openingsuren :
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag

van
van
van
van
van

12u
12u
12u
12u
11u

INVOERDER

tot
tot
tot
tot
tot

21u
21u
22u
22u
21u

VLAAIEN VAN AALST
BVBA

Rampelberg 59
9310 Baardegem
Tel 052 35 14 18
Fax 052 350 420
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MOORSEL
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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

KENNIS, INNOVATIE
EN DUURZAAMHEID

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

www.jandenul.com
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Contacteer ons dan nu gerust al
vrijblijvend door te mailen naar
benedicte.vermoesen@de-pikkeling.be
Meer info over
onze sponsormogelijkheden op

WWW.DE�PIKKELING.BE
via het menu sponsoring

BOSMANS

Wens jij volgend jaar
ook te adverteren
in ons magazine?

BOSMANS
ZEEVISHANDEL
TRAITEUR

BOUWMATERIALEN
BVBA

1e KWALITEIT
Zeevis • Kreeften • Oesters • Paling
SPECIALITEIT
Zelfbereide koude & warme schotels

Exterkenstraat 2
9310 Moorsel
Tel 053 21 13 05
Fax 053 77 03 37
lieven.bosmans@telenet.be

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

Pikkeling op verplaatsing
donderdag

25 juli

9 juli

maandag 2

dinsdag 30

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)

Oorlogskruisenlaan 1
1120 Brussel
Tel. 02 241 00 50
Fax 02 241 00 57
VU: VVV De Faluintjesstreek VZW - Erwin Sabbe
Seepscherf
50 - 9310 Baardegem - www.de-pikkeling.be
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Druk. E. De Koninck - Baardegem
0475 89 30 74
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NIEUWBOUW &
VERBOUWINGEN

DAKCONSTRUCTIES

bvba
ALGEMENE BOUWONDERNEMINGEN

CALLEBAUT

Sanitair - Centrale verwarming
Electriciteit
totale renovatie van uw badkamer
Vloerverwarming

GRATIS PRIJSOFFERTE
EN
VRIJBLIJVENDE INLICHTING

BVBA

Kruisabeelstraat 52
9310 Moorsel
tel: 053 78 09 68
fax: 053 78 32 55

Kruisabeelstraat 3
9310 Moorsel

BORNAUW JAN

GSM 0477 45 81 11

Geregistreerd aannemer 884.486.962 - 06.2.0.00

BVBA

ALLE
VERZEKERINGEN
ALLE
VERZEKERINGEN
ALLE
VERZEKERINGEN
lievedepauw@telenet.be
- www.bvbadepauw.be
lievedepauw@telenet.be
- www.bvbadepauw.be
lievedepauw@telenet.be
- www.bvbadepauw.be

WELLNESS BEAUTY

WELLNESS BEAUTY
BEAUTY 0474
BEAUTY98 27 75
WELLNESS WELLNESS

RPR 0448.297.574
RPR
0448.297.574
RPR
0448.297.574

KREDIETEN
EN EN
FINANCIERINGEN
KREDIETEN
FINANCIERINGEN
KREDIETEN
EN
FINANCIERINGEN
B.V.B.A.
B.V.B.A.
B.V.B.A.

VERZEKERINGEN
VERZEKERINGEN
VERZEKERINGEN

DEDE
PAUW
PAUW
DE
PAUW

SCHOONHEIDSINSTITUUT - ZONNECENTER - NAGELSTUDIO

info@janbornauw.be

PRIVE SAUNA
SCHOONHEIDSINSTITUUT - ZONNECENTER
- DE
NAGELSTUDIO
www.janbornauw.be

VER

2

250

m

HAMAM - JACUZZI - BINNEN & BUITEN SAUNA - TUIN & TERRAS - INFRAROOD

Baardegem-Dorp
45A 45A
- 9310
Baardegem
- Tel
Baardegem-Dorp
- - 9310
Baardegem
- -052/35.80.33
TelTel
052/35.80.33
Baardegem-Dorp
45A
9310
Baardegem
052/35.80.33
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SAUNA 0489 12 87 12 - BEAUTY 053 63 04 70
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- ZONNECENTER -WWW.WELLNESSBEAUTYLOUNGE.BE
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PRIVE SAUNA
PRIVE
SAUNA
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2 50

m

HAMAM - JACUZZI - BINNEN & BUITEN SAUNA - TUIN & TERRAS - INFRAROOD

m
250

Lombaert

www.stukadoorsbedrijf-lombaert.be

Fax : 052/35 00 58 - email: pleisterwerken.lombaertbvba@telenet.be
Europastraat 37 - 9310 BAARDEGEM-Aalst - Rampelberg 76
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Kinderdorp

Amusement
Amusement voor
voor de
de kinderen
kinderen

De Pikkeling is een familie-uitstap bij uitstek, voor kinderen is
De
een familie-uitstap bij uitstek, voor kinderen is
hierPikkeling
vervelingisuitgesloten.
hier verveling uitgesloten.

TUINEN DE CROES

Ook dit jaar brengen we alle Kids-activiteiten samen in het
Ook dit jaar brengen
we alle
samen in het
kinderdorp.
Zo
vind
je Kids-activiteiten
er
de
zwiermolen,
de
kinderdorp.
Zo
vind
je
er
de
zwiermolen,
de
kindervertelster, het kinderparcours en het bellenblazen.
kindervertelster,
het
kinderparcours
en
het
bellenblazen.
Kinderen die graag speuren en ontdekken kunnen dit jaar
Kinderen die
speuren en ontdekken kunnen dit jaar
deelnemen
aangraag
onze schattenzoektocht.
deelnemen
aan
onze
schattenzoektocht.
En misschien ontmoet je ‘Graantje Korrel’ wel, in levende
En misschien ontmoet je ‘Graantje Korrel’ wel, in levende
lijve.
lijve.

Aanleg & onderhoud
Opritten & Terrassen
Afsluitingen & . . .
Nicky 0477 77 21 45
Kris 0477 56 08 12
tuinendecroes@hotmail.com

Achterstraat 18 • 9310 Meldert

KENNIS, INNOVATIE
EN DUURZAAMHEID

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.

denea
denea

Anneken
Anneken
De Neve
De Neve Tel.: Tel.:
053 77053
01 89
77 01 89
Je kan Je
onskan
volgen
ons volgen
via
viaE-mail: E-mail:
kapsalon.denea@telenet.be
kapsalon.denea@telenet.b

LIJSTERBESSTRAAT
LIJSTERBESSTRAAT
23A 23A
93209320
EREMBODEGEM
EREMBODEGEM

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.

openingsuren

aan huis

dinsdag

9:00
dinsdag
- 12:00

9:00 - 12:00

13:00 - 18:00

13:00 - 18:0

woensdag

9:00
woensdag
- 12:00

9:00 - 12:00

13:00 - 18:00

13:00 - 18:0

donderdag

aan
donderdag
huis

aan huis

denea

vrijdag

9:00
vrijdag
- 18:00

9:00 - 18:00

at

zaterdag

8:00
zaterdag
- 16:00

8:00 - 16:00

zondag

gesloten
zondag

gesloten

jagershoek
traat
riets

hoe
jag
ers

jag
ers

hoe

k

n
k a p s a l o n

k a p s a l o n

denea

Hogeweg

a
str

es
erb

t
Lijs

elbaan

bruss

elbaan

bruss
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Openingsuren kinderdorp:
Openingsuren
kinderdorp:
zaterdag van 14u
tot 20u
zaterdag
van
14u
tot20u.
20u
zondag van 13u tot
zondag van 13u tot 20u.

aan
maandag
huis

at

a
str

t
Lijs

es
erb

traat
riets

aa
brusselb

n

aa
brusselb

www.jandenul.com

Hogeweg

openingsuren

maandag
jagershoek

k

ik
ik
verwacht
verwacht
jullie
op de
jullie
op de
weide
Dit is de kracht achter Jan De Nul Group. Dankzij de bedreven werknemers en
de oplossingen
weide
op maat van de klant, is de groep vandaag marktleider in bagger- en maritieme
werken en

k akpaspaslaolno n

enkel op afspraak
enkel op afspraak
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goeiedag
goeiedag
pikkeling radio
radio
pikkeling
WWW.GOEIEDAGAALST.BE
WWW.GOEIEDAGAALST.BE

BELEEF DE
DE PIKKELING
PIKKELING
LIVE
LIVE VIA
VIA

M
M
F
F
1
,
5
0
1

dd 14

31/03/16 13:31

WIJ SPREKEN UW TAAL

WARD MUYLAERT
Kappelleommegang 44 - 9310 HERDERSEM - Tel 053 78 17 81
FSMA 63872 A verbonden agent van KBC verzekeringen

NADINE VAN ACKER
Opwijksesteenweg 12 - 9310 MOORSEL - Tel 053 76 72 50
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Adverteren
Adverterenop
op
Goeiedag
Goeiedag
Radio Aalst?
Radio Aalst?

Bel
Bel Bart:
Bart: 0479/66.22.32
0479/66.22.32
info@oilsjtmjoezik.be
info@oilsjtmjoezik.be
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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	
  
	
  
	
  

BAARDEGEM-DORP 51 - 9310 BAARDEGEM

Verlichting &
052 52 38 70 Elektriciteitswerken
- 0475 47 46 19
info@elektriciteitaelbrecht.be • www.elektriciteitaelbrecht.be
info@elalighting.be • www.elalighting.be

Sinds
1989

Verlichting &
Familiezaak met eigen plaatsingsdienst
052 52 38 70Elektriciteitswerken
- 0475 47 46 19
Verlichting
& Opwijk
Stwg. op Dendermonde
209b - 1745

info@elektricteitaelbrecht.be
• www.elektriciteitaelbrecht.be
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  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
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Garagepoorten, hekwerk
Algemene constructie
en montagewerken
Master in de Architectuur
+32 472 42 83 84

Tinnenhoekstraat
6 -9310
Moorsel - Aalst
Grotebaan 197
- 9310 Herdersem
Tel. 053 70kaelldhoore@hotmail.com
57 84 - GSM. 0476 90 95 86
derimo@telenet.be

Garagepoorten, hekwerk
Algemene constructie en montagewerken
Tinnenhoekstraat 6 -9310 Moorsel - Aalst
Tel. 053 70 57 84 - GSM. 0476 90 95 86
derimo@telenet.be
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De vaste waarden

Pikkeling
Muziekkapel
umenische
nische
Sprookjes
viering
viering
Sprookjes
Sprookjes
Paardenprijskamp
Paardenprijskamp
Paardenprijskamp

NUELANT
DRANKE NCE NTRALE

KENNIS, INNOVATIE
EN DUURZAAMHEID

Bloementapijt
Internationale folkloregroepen
Demonstratie
veldactiviteiten
Demonstratie
Demonstratie
veldactiviteiten
veldactiviteiten

ar
de

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

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
minnekrans
de
Demonstraties
minnekrans
valkeniers
Demonstraties
Demonstraties
valkeniers
valkeniers
Streekproducten
Streekproducten
De groep is bovendien
een belangrijke
speler
in de civiele bouwsector,
de milieusector
en Streekproducten
in
brownfieldontwikkeling.
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
veldactiviteiten
Vlegelaars
Vlegelaars
Vlegelaars
Ambachten
52

Ambachten
Ambachten
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Tel. 052 35 57 00

SMEDERIJ VAN VADER OP ZOON
IN BAARDEGEM SINDS ONG. 1600
Leveren mogelijk Leveren mogelijk

in de loods

rken werken wij
Wegens
enkel
wegenwerken
voorlopig
Wegens
werken
wegenwerken
wij enkel
werken
op
voorlopig
wij
bestelling
enkel voorlopig
op bestelling
op bestelling
! !!
/nl/shop/116-bloemen-t-helicoontje
www.tifiori.com/nl/shop/116-bloemen-t-helicoontje
www.tifiori.com/nl/shop/116-bloemen-t-helicoontje

fanmail
(Facebook)
en fanmail
en fanmail
(Facebook)
(Facebook)
Vlot bereikbaaren
via Houwelgat
Vlot
bereikbaar via Houwelgat

Bosstraat 23
Bosstraat 23
9310
Baardegem
9310 Baardegem
bloemen-thelicoontje@hotmail.com
bloemen-thelicoontje@hotmail.com
bloemen-thelicoontje@hotmail.com

via Houwelgat

em

lijk

in de loods

Tel 0472 58
Tel 0472
53
Tel 0472
58
83
58
535383
83

Kim Rossaert
Kim Rossaert
Fax
052 35
Fax48
052
Fax 35
052
56
48
35 4856
56

9310 baardegem

rt

Seepscherf 29

’t Helicoontje
’t Helicoontje
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BVBA

Bloemen

De Boeck

ontje

Bloemen

SMEDERIJ

B I L I N A I L S

NAGELSTUDIO & MEDISCHE PEDICURE

specialisatie nailart, one stroke,
handpainting en 3D design

Nabila Fikri nagelstyliste
Baardegem-dorp 73, 9310 Baardegem
0470 58 45 28

info@bilinails.be
w w w. b i l i n a i l s . b e

Bouwwerken

Bart
Cardon

Pee Klakstraat 47
9310 Moorsel
Tel: 0486 98 74 92
bart.cardon@telenet.be

Bij verlies

en rouwtherapie
of nood aan

een helpend
gesprek

Wenst u een professionele begeleiding?
neem dan contact op met

Chantal Van Dyck - Boterberg
Truyenbosweg 1
9310 Moorsel

GSM: 0476 79 57 24
E-mail: chantal_bo@telenet.be
website: www.chantalboterberg.be
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TE KOOP: nog 3 NIEUWBOUW APPARTEMENTEN
TE KOOP: nog 3 NIEUWBOUW APPARTEMENTEN
met 2 en 3 slaapkamers

Toptuin & Pool Goeman
BVBA

TE MOORSEL, Exterkenstraat 10

e-mail: reddyvanderborght@hotmail.be

Email:

Taverne
“Oude Snas”

Houtzagerij

DE CONINCK bvba
Eeckhoutstraat 55
9310 Meldert
02 452 27 48

www.horta.org

0494 11 91 66

Tel 052 35 82 48 • opwijk@horta.org

TE MOORSEL, Exterkenstraat 10

Steenweg op Dendermonde 1a • 1745 Opwijk

Tel: 0475/64.14.51 - 053/77.98.84 - www.toptuin.be - info@toptuin.be

HORTA OPWIJK • De Neef

met 2 en 3 slaapkamers

Uw specialist in volledige tuincreaties
en het plaatsen van zwembaden.

Affligemdreef 248
9310 Meldert
Tel. 053 78 85 02
56
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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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Keuken doorlopend open tot 22:00u
woe-,do-,vrij-,za-,zondag
open van 11:00u tot 22:00u
Onze rustdagen:
maandag & dinsdag

DE

G RA A N K O R R EL

Greensbeekstraat 1
9310 Moorsel

Tel: 053 39 62 04
0483 03 67 91 (daisy)
0468 19 56 61 (Eddy)
Vanaf januari 2019 elke laatste week van de maand woensdag
en donderdag gesloten
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De Vlag

Vacatures
Help jij ons de Faluintjesgemeenten
tijdens de week van 24 tot 30 juli
een feestelijke touch te geven?
DE VLAG IS TE KOOP:

metde
de steun
steun van
met

BNPParibas
Paribas Fortis
BNP
Fortis
kantoor Moorsel
Moorsel
kantoor
Kantoordirecteurs
Kantoordirecteurs

ikkeling

tijdens de opening van het bloementapijt
op 24 juli in Moorsel

•

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

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

PRIJS VAN DE VLAG
€7,5

De Pikkeling

zkt. vrijwilligers (m/v)

Logistieke & technische ploeg
Interesse?

Bel Chris Aelbrecht op het nummer 0479/65.94.62

Interesse?

Mail naar benedicte.vermoesen@de-pikkeling.be

Interesse?

Mail naar steven.saeys@de-pikkeling.be

Interesse?

Bel Benny Van den Brempt op het nummer 0491/29.33.23
Pikkers en vlegeldorsers

Public Relations

VanessaBellemans
Bellemans&& Jimmy
Jimmy Van
Vanessa
Van Oevelen
Oevelen

Gastgezinnen

Cultuur Agrarisch Erfgoed
Interesse?

Moorsel-Dorp 20
Moorsel-Dorp
9310 Moorsel20
9310
Moorsel
T +32
53 60 54 50
T +32
53
60 54 50
moorsel@bnpparibasfortis.com
moorsel@bnpparibasfortis.com
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•

Interesse?

Horeca
FSMA-nr: 0677.570.140
FSMA-nr: 0677.570.140

Bel Geert Neulant op het nummer 0476/53.70.30
Muzikanten
Bel Maria Stockman op het nummer 0485/56.56.01
Bloementapijt

Interesse?

Mail naar vanhammewim@de-pikkeling.be

Interesse?

Mail naar michel.verhelst@de-pikkeling.be of bel 0476 48 22 47

Kassa’s - Secretariaat feestweide
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Kantoor VAN CAUTER
Kredieten-Beleggingen-Verzekeringen

Margrietstraat 14 - 9310 Baardegem
Tel. 052 35 54 37 - Fax 052 35 90 76
bvba.vancauter@telenet.be
VAN CAUTER BVBA
Ondernemingsnr. 0461948543
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Spoorstraat 1 - 9310 Baardegem
Tel 052 35 76 10
www.stationneken-baardegem.be
info@stationneken-baardegem.be
Open vanaf 11.30 uur
Woe. & do. gesloten
juli & aug. op woe. open
Keuken doorlopend

Aanleg en onderhoud van tuinen
afsluitingen en terrassen

‘t stationneken
BRASSERIE

Moorselbaan 576 - 9300 Aalst
Tel.: 053/39.08.30
Gsm: 0476/90.62.80
E-mail: mario.bosteels@pandora.be

Verkoop Land- en Tuinbouwmachines
Tuinmachines en Materiaal
Elektrische Afrastering
Verhuur Machines
Robotmaaiers

eleman

bvba

Koebosstraat 20 , 9200 Appels - Dendermonde
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www.peleman-landbouwmachines.be

052/21 20 44
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Boottocht

Centrale verwarming - Sanitair
Ventilatie - Airco
Wanneer:

Mechelseweg 21 - 9310 Baardegem
052/35.72.71
Luc: 0475/98.14.20 - Jelle: 0472/88.66.10

Wanneer:

zaterdag 27 en zondag 28 juli van 15u tot 20u

Wanneer:
Wanneer:
Wanneer:

In samenwerking
met rederij
In samenwerking
InDenderboot
samenwerking
amenwerking
werking met rederij
In
samenwerking
Denderboot
met
derijrederij met rederij
met rederij
enderboot Denderboot
rboot
Denderboot

zaterdag 27 en zondag 28 juli van 15u tot 20u
Op zaterdag
en afstapplaatsen:
27 en zondag 28 juli van 15u tot 20u
Wanneer:
zaterdag
en zondag
zondag28
28juli
julivan
van15u
15utot
tot20u
20u
zaterdag 27
27 en
Þ
Zwaaikom
aan
De
Nul
Op en afstapplaatsen:
Op en afstapplaatsen:
zaterdag 27 en zondag 28 juli van 15u tot 20u
Op
Open
enafstapplaatsen:
afstapplaatsen:
Kapel Denderland
ÞÞ
Zwaaikom
aan De Nul(toegang feestweide)
Þ Zwaaikom aan De Nul
Op en afstapplaatsen:
Þ Zwaaikom
Zwaaikom
De
Nul
Þ
aan
De
Nul feestweide)
Wieze
brugaan
(kant
Herdersem)
ÞÞ
Kapel
Denderland
(toegang
Þ Zwaaikom aan De Nul
Þ Kapel Denderland (toegang feestweide)
Sas Denderbelle
ÞÞ
Kapel
Denderland
(toegang
Þ
Kapel
Denderland
(toegangfeestweide)
feestweide)
Þ
Wieze
brug
(kant Herdersem)
Þ Kapel Denderland (toegang feestweide)
Duur�jd
tour:
Þ Wieze brug (kant Herdersem)
ÞSas
Wieze
brug (kant
Herdersem)
Þ
Denderbelle
Þ
Wieze
brug
(kant
Herdersem)
Þ Wieze brug (kant Herdersem)
1u30
Duur�jd
ÞÞtour:
Sas
Denderbelle
Þ Sas Denderbelle
Þ
Sas
SasDenderbelle
Denderbelle
Kostprijs:
1u30
Duur�jd
tour:
Duur�jdtour:
tour:
Duur�jd
Duur�jd tour:
1€ per persoon per traject
Kostprijs:
1u30
1u30
1u30
1u30
1€ per persoon per traject
Kostprijs:
Kostprijs:

info@blindemanluc.be
www.blindemanluc.be

Installateur Viessmann

Kostprijs:
1€ per persoon per trajectKostprijs:
1€ per persoon per traject
1€ per persoon per traject

De Dender had een onmiskenbare waarde voor de Faluintjesstreek.
De Dender had een onmiskenbare waarde voor de Faluintjesstreek.1€ per persoon per traject
Om dit te accentueren vinden rondvaarten plaats �jdens de 50ste Pikkeling.
DeteDender
had een
onmiskenbare
waarde
de Faluintjesstreek.
Om dit
accentueren
vinden
rondvaarten
plaatsvoor
�jdens
de 50ste Pikkeling.

KENNIS, INNOVATIE
EN DUURZAAMHEID
Om dit te accentueren vinden rondvaarten plaats �jdens de 50ste Pikkeling.

Dender
had
eenonmiskenbare
onmiskenbarewaarde
waardevoor
voor de
de Faluintjesstreek.
Faluintjesstreek.
DeDe
Dender
had
een
Om ditDe
te accentueren
vinden
rondvaarten
plaats
�jdens
de 50ste
Dender had een onmiskenbare waarde
voorPikkeling.
de Faluintjesstreek.
m dit te accentueren vinden rondvaarten plaats �jdens de 50ste Pikkeling.
dit te accentueren vinden rondvaarten plaats �jdens de 50ste Pikkeling.
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.
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
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LANDBOUWEN
GRONDWERKEN

VAN MULDERS VERENIGING
Zwanenneststraat 12 - 9310 Baardegem
BTW: BE0719.177.004

FRANS
0474/317007
MARC
0494/549063
STEFAAN
0474/900581
KANTOOR 0477/911550
TEL/FAX
052/352852
info@vanmuldersbaardegem.be
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Uw VERZEKERING
VERZEKERING niet
niet bij
bij FRANÇOIS
FRANÇOIS of
of wa
wa ??
??
Uw
FRANCOIS
PARTNERS
FRANCOIS && PARTNERS
VAST EN
EN ZEKER
ZEKER
VAST

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

FRANCOIS
PARTNERS
deFRANCOIS
BESTE WAARBORGEN
WAARBORGEN
&& PARTNERS
de
BESTE
VAST EN
EN ZEKER
ZEKER
en de
de BESTE
BESTE
SERVICE
VAST
en
SERVICE
aan de
de BESTE
BESTE PRIJS
PRIJS
aan

DE BESTE
BESTE WAARBORGEN
WAARBORGEN
DE
• Onafhankelijk makelaar bij diverse maatschappijen
• Onafhankelijk makelaar bij diverse maatschappijen
• Bent u juist verzekerd voor uw risico’s ?
• Bent u juist verzekerd voor uw risico’s ?
• Kent u de inhoud van uw polis voldoende ?
• Kent u de inhoud van uw polis voldoende ?
• Geen zorgen, altijd gerust
• Geen zorgen, altijd gerust

Streekpralines Tony

DE BESTE
BESTE SERVICE
SERVICE
DE
• Alle administratie en schade beheerd door ons kantoor

Exclusieve
chocoladeproducten
en pralines

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

HOPPRALINES
PREIPRALINES,
SUIKERVRIJE PRALINES
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VAST EN
EN ZEKER
ZEKER
VAST
VASTGOED || VERZEKERINGEN
VERZEKERINGEN||FINANCIEEL
FINANCIEELADVIES
ADVIES
VASTGOED

BIJ FRANÇOIS
FRANÇOIS && PARTNERS
PARTNERS
BIJ
KAN UU REKENEN
REKENEN OP
OP ::
KAN

Steenweg op Aalst 133 - 1745 Opwijk
052 35 27 79
www.fijnwijn.be
fijnwijn@outlook.com

Parijsstraat 30 - 9310 Meldert
Tel. 052 35 71 28
info@streekpralinestony.com
www.streekpralinestony.com

FRANCOIS && PARTNERS
PARTNERS
FRANCOIS

DE BESTE
BESTE PRIJS
PRIJS
DE
• Transparantie in samenstelling van uw tarief

• Transparantie in samenstelling van uw tarief
• Correct ﬁnancieel overzicht van al uw polissen
• Correct ﬁnancieel overzicht van al uw polissen
• Besparing tot 30% op uw huidig tarief !
• Besparing tot 30% op uw huidig tarief !

Interesse in een GRATIS en vrijblijvende
Interesse in een GRATIS en vrijblijvende
analyse van uw huidig pakket ?
analyse van uw huidig pakket ?
Neem vandaag contact op met één van onze
Neem vandaag contact op met één van onze
ervaren medewerkers : 053/213.211 of
ervaren medewerkers : 053/213.211 of
verzekeringen@francois-partners.be
verzekeringen@francois-partners.be

ONS ADRES
ADRES
ONS
Twee Hagenstraat 5
9300 – Aalst
Tel. + Fax: 053 77 55 30
GSM 0475 87 13 14

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

HOE ZOU HET VOOR JOU ZIJN ALS JE WIST WELKE DROOM JE ECHT GELUKKIG MAAKT ?
HOE ZOU HET VOOR JOU ZIJN ALS JE WIST WELKE DROOM JE ECHT GELUKKIG MAAKT ?
WAT ALS JE IN JOUW CIJFERS KANSEN ZAG ONTSTAAN ?
WAT ALS JE IN JOUW CIJFERS KANSEN ZAG ONTSTAAN ?
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oude
ambachten

trekker trek
zondag

groot
oude
podium ambachten

oude
paardenprijskamp
ambachten

WAT ALS JE ELKE MEDEWERKER KON MATCHEN AAN DE JUISTE STOEL ?
WAT ALS JE ELKE MEDEWERKER KON MATCHEN AAN DE JUISTE STOEL ?
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WAT ALS JOUW BALANS GEEN GEHEIMEN MEER HAD VOOR JOU ?
WAT ALS JOUW BALANS GEEN GEHEIMEN MEER HAD VOOR JOU ?
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HOE ZOU HET VOOR JOU ZIJN ALS JE VERKOOPGESPREKKEN DUBBEL RENDEERDEN ?
HOE ZOU HET VOOR JOU ZIJN ALS JE VERKOOPGESPREKKEN DUBBEL RENDEERDEN ?
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KENNIS, INNOVATIE
EN DUURZAAMHEID

Hof ter Dromen
Grote Baan 13, 9310 Herdersem

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
Met
de wagen in diensten voor de offshore markt van olie, gas en hernieuwbare energie.
De
groep
bovendien
belangrijke speler in de civiele bouwsector, de milieusector en in
Parking teris hoogte
vaneen
kruising
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

Karin Beeckman
Karin Beeckman
+32 476 344 260
+32 476 344 260
karin@karinbeeckman.be
karin@karinbeeckman.be
www.karinbeeckman.be
www.karinbeeckman.be

Krist Coorman
Krist Coorman
+32 477 13 69 19
+32 477 13 69 19
krist@businessinbalance.be
krist@businessinbalance.be
www.businessinbalance.be
www.businessinbalance.be

Halte: Kapel ten Beeldeken
Lijnen: 2, 91, 92; Belbus 340
www.jandenul.com
+/60 tot 80 meter stappen richting Aalst
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Klaar voor de zomer !
Open van Dinsdag
tot Zaterdag
Va n 0 9 h 0 0 t o t
12h00 en van
14h00 tot 17h30

Of op afspraak

OPTIEK VÉRONIQUE
K l o o s t e r s t r a a t 3 6 - 9 3 1 0 M o o r s e l / A A L S T - tel.: 0 5 3 / 7 0 . 0 1 . 1 4

Kantoor Faluintjes

Filip Groessens – Jasper De Baerdemaeker - Kris De Dier – Marijke Vercauteren
Klaarhaagstraat 93 - 9310 Meldert
053/76 83 80
filip.groessens@mandat.belfius.be
www.belfius-aalst.be
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PROJECT

ELEKTRICITEIT
DOMOTICA
AUTOMATISATIE



Digitaal en offset voor kleine en
grote projecten



Alles voor bedrijven, verenigingen
& families



Wij begeleiden u van opmaak
tot afgewerkt product

REFEREN

FORMAA

MATERIA

KLEUREN

Uw vakman met respect voor het milieu

SCHAAL

Cobbaut Steven

OPDRAC
drukkerijdekoninck.com
erik@drukkerijdekoninck.com

cselectro@me.com

0473 79 48 71

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

0478 20 37 36 (c)

0475 89 30 74 (e)

In den Heksenketel
Thuiskomen bij jezelf




Helende sessies
Aromatherapie opleiding en verkoop
Bloesemremedies op maat

Zet je leven terug op de rails



Coaching
Energetisch advies
indenheksenketel.com
stien@indenheksenketel.com
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verso

Gelieve
fouten e
bevestig
kan en
schriftelij
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HOOGWAARDIG BEHANG │ STIJLVOLLE OVERGORDIJNEN │ BIJPASSENDE VERF
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.

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
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www.brusselshuis.be

