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De Molencauterhoeve
MOORSEL

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Vrijdag

PRIKKELING

Binnenkoer - DE SCHEVE NOOT
Tent open om 21 u - Inkom 5€

ROK ‘N LOL

en

DJ Jesse

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

RAVENAKKERSTRAAT 28

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Vaste waarden

Tantris • de Pikkelingkapel,
de Vlegeldorsers,
de Veldwerkers,
Graantje Korrel

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Zaterdag en Zondag

Just Born • Folkgroep Malahide • Yah Tarara
Folkensemble Muziekacademie Lebbeke
Volksdansgroep Reintje Vos • Kunstgroep Alkuone
www.de- pikkeling.be
Steltenlopers van Merchtem
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Voorzitter aan het woord

Terug naar een grote Pikkeling.......
Mijn voorganger Erwin Sabbe mocht in Herdersem, met een grote groep
medewerkers, een halve eeuw Pikkeling in z’n volle grootsheid op poten
zetten.
Gedurende die voorbije 50 jaar evolueerde ons oogstfeest immers van
een “klein Pikfeest tot een grote Pikkeling”, waarbij nogmaals dank aan
de talrijke bezielers, velen zijn er helaas niet meer bij.
Grotendeels dankzij hen kon ons oogstfeest zovele jaren doorgaan
én blijven groeien, tot zelfs een volledige week van de Landelijkheid,
overschreden we onze grenzen met de komst van de buitenlandse
groepen.

Jan De Nul Group bouwt letterlijk mee aan de toekomst. We maken het
opwekken van windenergie op zee mogelijk en we houden waterwegen op
diepte. We bouwen nieuwe havens en creëren extra land. We realiseren complexe
infrastructuurwerken en zetten elk type gebouw. Elke vorm van verontreiniging
pakken we aan. Al generaties lang investeert de familie De Nul in mensen en
eigen materieel.
Wil jij graag meebouwen aan zo’n grootse projecten? Heb jij goesting in een
nieuwe uitdaging in de bouw-, milieu-, bagger- of offshore energiesector?
Niet twijfelen en gewoon solliciteren bij Jan De Nul! Voor grootse projecten
zoeken we groots talent: werfleiders, werkvoorbereiders, ICT’ers, landmeters,
aankopers, arbeiders,... op de werf of op kantoor.

FOLLOW US
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ONTDEK ONZE JOBS

JOBS.JANDENUL.COM

Wie had echter na afloop van die
jubileumeditie kunnen denken dat er
zoiets als corona bestond, waardoor
“een grote Pikkeling” pas in 2022 weer
kan doorgaan.
Nochtans dacht het bestuur reeds na
over de toekomst,na 50 jaar was het
zinvol om over ons feest eens na te
denken.
Van die denkmomenten onthouden we
onder meer dat men soms moet snoeien
om te bloeien én dat we onze essentie
niet mogen vergeten.
En die kerngedachten namen we zeker
mee in de komende Pikkeling,het oogst
gebeuren blijft ten volle behouden én
alle activiteiten zitten vervat in een
weekend,van vrijdagavond tot zondag.
Alles blijft grotendeels behouden,behalve
het
optreden
van
buitenlandse
groepen,hopelijk mogen we die volgend
jaar terug begroeten.
Nieuw is zeker onze stap naar
moderne landbouw, een paar nieuwe
landbouwactiviteiten zullen getoond
worden,en zullen in ons programma.
blijven
Belangrijk om vermelden is zeker dat we
de toegang gratis houden, behalve op
vrijdagavond,in de feesttent.
Al moeten we streng aan budgetplanning
doen,dit grotendeels familiegebeuren
willen we betaalbaar houden,waarbij
begrip gevraagd voor de gestegen
consumptieprijzen.
Een goede financiële basis staat bovenal
garant voor nog vele jaren Pikkeling.
En hierbij denk ik momenteel met
grote bezorgdheid aan ons, mettertijd,
opgebouwd patrimonium van oude

oogstmachines.
Ik herinner me nog levendig, zo’n 40 jaar
geleden, de eerste restauratie van een
oude dorskast, geschonken door onze
eerste voorzitter/stichter Lambert Van
De Sijpe.
Het was het begin van verwerven en
herstellen van ons huidig arsenaal oude
oogstmachines, dit alles gestald in een
loods op ‘t Spithoek in Moorsel.
Dit jaar komt er spijtig genoeg een einde
aan een zeer gunstig huurcontract,
momenteel zijn de huurprijzen voor ons
te hoog, dus een probleem.
Gesprekken hieromtrent zijn gaande,
ook met de Erfgoedcel van onze Stad,
we hopen alleszins op een positief
resultaat.
Het zou jammer zijn dat dit erfgoed
zou verloren gaan,dat het werk van
onze Technische ploeg voor niets is
geweest, dat we dit uniek materiaal
niet meer kunnen borgen voor volgende
generaties, we zien wel....
Hopelijk tot binnen enkele weken op de
52e Pikkeling, op de Molencauterhoeve
te Moorsel.
Met jullie aanwezigheid geven jullie
steun, de steun die we nodig hebben om
verder te doen, om onze droom én deze
van onze stichters te kunnen blijven
waarmaken
Alvast reeds dank
De voorzitter,
Chris Aelbrecht
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Dirk
De
Dirk
Dirk
DeMeersman
Meersman
DeBVBA
BVBA
Meersman

BVBA

centrale
centrale
verwarming verwarming

centrale verwarming
&

&
sanitair

&

sanitair

Atelier52
- Cadeauwebwinkel
GSM
GSM
0475/ 52 09
0475/
33
09 33

sanitair

Keramiek - kaarsen
handwerk - juwelen

www.ddmbvba.be
www.ddmbvba.be

GSM 0475/ 52 09 33

WWW.BECHICK.BE
meldert- aalst

Rijgerstraat
Rijgerstraat
80, 9310 MOORSEL
80, 9310 MOORSEL

Tuinen “Mario”

Tuinen
“Mario”
Rijgerstraat
80, 9310
MOORSEL

“Mario”
Aanleg
enTuinen
onderhoud
van
tuinen
Aanleg
en
onderhoud
van tuinen
Moorselbaan
576––9300
9300 Aalst
Moorselbaan
576
Aalst
Gsm:
0476/90.62.80
Gsm: 0476/90.62.80
E-mail: mario.bosteels@telenet.be
E-mail:
mario.bosteels@telenet.be
Aanleg
en onderhoud van tuinen
Moorselbaan 576 – 9300 Aalst
Gsm: 0476/90.62.80
E-mail: mario.bosteels@telenet.be
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STEPHANO

Baardegem-dorp 43—9310 Baardegem

Open : ma, di, wo en vr van 13u tot 18u
Za van 9u30 tot 17u30 - do en zo gesloten

www.ddmbvba.be
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De Bree Solutions: uw betrouwbare en beschikbare partner voor reiniging- en
afvaloplossingen, de klok rond, elke dag van de week. Bij De Bree Solutions kan u
terecht voor een passende oplossing voor uw afval. Bij ons integraal afvalbeheer
staat een vlotte dienstverlening met respect voor het milieu centraal.
De Bree Solutions nv is gestart als reinigingsbedrijf maar is ondertussen uitgegroeid
tot een firma met een uitgebreide waaier aan activiteiten. Gezien wij ook ingezet
worden voor het opkuisen van ongevallen met milieuvervuiling staan wij
24 op 7 paraat voor al uw reinigings- en afvalproblemen. Neem gerust contact met
ons op voor meer informatie over onze diensten.

BAARDEGEM-DORP51
51---9310
9310 BAARDEGEM
BAARDEGEM
BAARDEGEM-DORP
51
9310
BAARDEGEM-DORP

Verlichting &
&
Verlichting
Verlichting
05252
52
38 70
70
052
052
38
Elektriciteitswerken
Elektriciteitswerken
Elektriciteitswerken

lbrecht.be
www.elektriciteitaelbrecht.be
lbrecht.be•••www.elektriciteitae
info@elektriciteitae
www.elektriciteitae
lbrecht.be
info@elektriciteitae
lbrecht.be
info@elektriciteitae
info@elalighting.be••• www.elalighting.be
www.elalighting.be
info@elalighting.be
www.elalighting.be
info@elalighting.be

RTMontage - Ringoot Tim
RTMontage - Ringoot
RTMontage
Tim
- Ringoot
Tim
Tinnenhoekstraat
66 - 9310
Moorsel
Sinds
Sinds
info@rtmontage.be
0496 43 06 58
Tinnenhoekstraat 66 - 9310 Moorsel
Tinnenhoekstraat 66 - 9310 Moorsel
1989
1989
info@rtmontage.be
info@rtmontage.be
0496 43
0496
06
43 06
58
58

SECTIONAALPOORTEN • HEKWERK
• MONTAGEWERKEN
• HERSTELLINGEN
Stwg.op
opDendermonde
Dendermonde 209b
209b
1745 Opwijk
Opwijk AUTOMATISATIE
SECTIONAALPOORTEN
SECTIONAALPOORTEN
•
HEKWERK
• HEKWERK
Stwg.
op
Dendermonde
-- 1745
Stwg.

Verlichting &
&
Verlichting
05252
5238
38 70
70Elektriciteitswerken
- 0475
0475
47
46 19
19
052
52
38
47
46
052
Familiezaak
met
eigen
plaatsingsdienst
info@elektricteitaelbrecht.be
•www.elektriciteitaelbrecht.be
www.elektriciteitaelbrecht.be
Elektriciteitswerken
Familiezaak
met eigen plaatsingsdienst
Familiezaak
Elektriciteitswerken
info@elektricteitaelbrecht.be
info@elektricteitaelbrecht.be
•• www.elektriciteitaelbrecht.be

AUTOMATISATIE • MONTAGEWERKEN
AUTOMATISATIE • MONTAGEWERKEN
• HERSTELLINGEN
• HERSTELLINGEN
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Centrale Verwarming - Sanitair
Ventilatie - Elektriciteit
Installatie - Onderhoud - Herstelling

0475/ 905.505
info@malutec.be

Pachting 139, 9310 Moorsel
053 21 29 17
www.gertvandriessche.be

VLAAIEN VAN AALST
BVBA

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

NAAM
Molencauterhoeve

Molencauterhoeve

KENNIS, INNOVATIE
EN DUURZAAMHEID

BOUWJAAR
rond 1636

Moorsel

GESCHIEDENIS
In de directe omgeving van waar zich
BEWONERS
ooit de eerste windmolen van Moorsel
Familie Moens
bevond,
is
de
Molencauterhoeve
ACTIVITEITEN
gesitueerd. Volgens oude kaarten uit de
•Dit isgeen
actieve
de kracht
achterhoeve
Jan De Nul Group. Dankzij17e
de bedreven
werknemers
en de oplossingen
eeuw stond
deze houten
molen op
op
maat
van
de
baggeren maritieme
werken en
• woonerf klant, is de groep vandaag marktleider
de hoekinvan
de huidige
Geensbeekstraat
gespecialiseerd in diensten voor de offshore markt van olie, gas en hernieuwbare energie.
en de Beukennotenbosstraat op het
De groep is bovendien een belangrijke speler in de civiele bouwsector, de milieusector en in
erf achter Vossenshof. Het molenhuis
brownfieldontwikkeling.
bevond
zich
aan
de
overkant
van
de
straat,
op
de
hoek
van
De professionele en innovatieve oplossingen van Jan De Nul Group genieten het vertrouwen
van de
de
Geensbeekstraat
en
de
Kortenbosdries.
industrie. Of het nu gaat om de bouw van nieuwe sluizen in het Panamakanaal, om de installatie
In vervuilde
het landboek
van Moorsel
van het
van windturbines op zee of om herontwikkeling van
industrieterreinen,
samen
met jaar
zijn
klanten bouwt Jan De Nul Group mee aan verdere 1636
economische
staat ontwikkeling.
de Molencauterhoeve reeds
aangeduid op de percelen ‘Molencauter’,
horende tot Moorsel Kapittel – Land van
Dendermonde (het vroegere Gevergem).

www.jandenul.com
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Eens de hoeve binnengewandeld en
de drukke Ravenakkerstraat de rug
toegekeerd, overvalt je een oase van
rust. Een prachtig panorama strekt zich
uit vanaf de landerijen tot het Kravaalbos
met enkele glooiingen als overgang naar
het Brabants landschap, waardig om
geklasseerd te worden als beschermd
vergezicht. Achter de weiden bevindt zich
een voetweg dat splitst in een paadje dat
de Leirekensroute dwarst en zich zo naar
de Konijnaarde begeeft en een paadje dat
van de Beukennotenbosstraat naar de
Heidebosstraat loopt.
De schuur en de stallingen van de hoeve
zijn goed bewaard gebleven. In 1959
heeft echter een gedeelte van het oude
woonhuis plaats gemaakt voor een
nieuwbouw. De eeuwenoude waterput

is nu overdekt en bevindt zich onder de
huidige keuken. De vautekelder is nog
steeds intact. De oude boerenwoonkamer
met restanten van vakwerk werd in ere
hersteld en is voortaan een gezellig
vertrek om te vertoeven op een zomerse
avond.
GEEN ACTIEVE HOEVE

Adres

Molencauterhoeve
Ravenakkerstraat 28
9310 Moorsel
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SMEDERIJ

De Boeck

BVBA

Seepscherf 29
9310 baardegem
Tel. 052 35 57 00

SMEDERIJ VAN VADER OP ZOON
IN BAARDEGEM SINDS ONG. 1600

Houtzagerij

DE CONINCK bvba
Eeckhoutstraat 55
9310 Meldert
02 452 27 48
12
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VdBB

Bart Van den Bossche
Boekhouder - Fiscalist

Lidnr. BIBF:203509

Zwanenneststraat 2
9310 Baardegem
Tel. 052.35.61.83
Fax 052.35.15.05
bart@bartvandenbossche.be

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

Koebosstraat 20 , 9200 Appels - Dendermonde - 052/21.20.44
14
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Uw VERZEKERING
VERZEKERING niet
niet bij
bij FRANÇOIS
FRANÇOIS of
of wa
wa ??
??
Uw

PARTNERS
DE GUSSEM KristofFRANCOIS
FRANCOIS && PARTNERS
VAST EN
EN ZEKER
ZEKER
VAST

0476 86 08 58

VAST EN
EN ZEKER
ZEKER
VAST
VASTGOED || VERZEKERINGEN
VERZEKERINGEN||FINANCIEEL
FINANCIEELADVIES
ADVIES
VASTGOED

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

kristofdegussem@telenet.be
Rooien van bomen

Grond- en verhardingswerken

Aanleg en onderhoud van tuinen
Snoei- en sproeiwerken

Plaatsen van afsluitingen

Aanleg gazons en grasmatten

FRANCOIS && PARTNERS
PARTNERS
FRANCOIS

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

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

• 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

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

OONNSS AADDRREESS
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Parklaan 103 – 9300 Aalst
Parklaan 103 – 9300 Aalst
www.francois-partners.be
www.francois-partners.be
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GARAGE - CARROSSERIE

ERIK

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

DAKCONSTRUCTIES

bvba

GRATIS PRIJSOFFERTE
EN
VRIJBLIJVENDE INLICHTING
Kruisabeelstraat 3
9310 Moorsel

GSM 0477 45 81 11

Geregistreerd aannemer 884.486.962 - 06.2.0.00
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THOMAS JANS
Tuinonderhoud & -aanleg
S p e c i a l i sa t i e : s n o e i e n h e g g e n & v o rm s n o e i

0498/16.73.96

t u i n e n th o ma s j a n s @ o u t l o o k. be
t u i n e n- t h o m a s- j a n s . j i m d o si t e . b e

Master in de Architectuur
+32 472 42 83 84
Grotebaan 197 - 9310 Herdersem
kaelldhoore@hotmail.com
20
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VAN CAUTER BVBA
Ondernemingsnr. 0461948543

Kapelleommegang 44
9310 Herdersem-Aalst
Residentie Withoek
Steenweg naar Oudegem 37-43
9308 Gijzegem-Aalst

fe

tel. 053 781 781

s t I LV O

e-mail:
verzekeringen.muylaert@verz.kbc.be
ondernemingsnummer 871.333.677
verbonden agent van KBC verzekeringen NV

Festival van
WETEN

ETEN

en

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

ILVO bestaat dit jaar 90 jaar
Dat vieren we met een meerdaags festival
Wandelingen met demo’s, interactieve
spellen en interessante weetjes onderweg.

fe

Kookdemo’s met restjes, algen, quinoa en
andere ‘nieuwe’ ingrediënten.

O waar je lokale en innovatieve
s t IFood
LVmarkt

voedings- en hoeveproducten kan proeven en
kopen.
Catering om je honger te stillen en dorst te
lessen.

Festival van
WETEN

Tentoonstelling van nieuwe en oude
landbouwmachines.

ma 19

en

ETEN

Speeltuigen en rustpunten om gewoon te
genieten.

Dat vieren we met een meerdaags festival

Food markt waar je lokale en innovatieve

september
d o 1 5 & v r 1 6 p ro - d ays

gewassen en sierteeltproducten.

Kookdemo’s met restjes, algen, quinoa en
andere ‘nieuwe’
22 ingrediënten.

15-16-1 8 -19

Oogstdemo’s met drones, robots en andere
machines. Kom zelf je patatjes rapen en
goudsbloemen plukken.

Demotuin
van onze nieuwe
ILVO bestaat dit
jaarmet
90enkele
jaar

Wandelingen met demo’s, interactieve
spellen en interessante weetjes onderweg.

# fes t I LV O

Laatste kans om het tragikomisch
theaterstuk ‘Zwins’ te bewonderen
(opgelet: koop snel je ticket)

# fes t I LV O

zo 18

publieksdag

scholendag

M e re l b e k e
10u-18u
w w w. f e s t i l vo . b e
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Programma

juli
Vrijdag 29
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De professionele en innovatieve oplossingen van Jan De
Nul Group genieten het vertrouwen van de
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19u00
Opening bloementapijt
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20u00
Buurtfeest op de hoeve
CHIEDENIS met De Scheve Noot
e directe omgeving
21u30 van waar zich
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KENNIS, INNOVATIE
EN DUURZAAMHEID

www.jandenul.com
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nieuwbouw. De eeuwenoude waterput

0 juli
Zaterdag 3
Binnenkoer Molencauterhoeve
Muziekprogramma met o.a. de
Pikkelingkapel
Tantris
Folkensemble Academie
is nu overdekt en
bevindt zich onder de
Lebbeke
huidige keuken. De vautekelder is nog
steeds intact. De oude boerenwoonkamer
met restanten van vakwerk werd in ere
hersteld en is voortaan een gezellig
vertrek om te vertoeven op een zomerse
avond.
8u00

li

Zondag 31 ju

Pikkelingrit Voncktrekkers
GEEN ACTIEVE HOEVE
vrij vertrek tot 9.30 u
10u30
H. Mis
15u00
Veldactiviteiten
met de veldwerkers en Tantris
16u00
Parade naar het veld
metMolencauterhoeve
o.a. Alkuone Alkuone en
Reintje
Vos
Ravenakkerstraat
28

16u30
Binnenhalen van de haan met
o.a. de Pikkelingkapel, Tantris,
de vlegeldorsers, de veldwerkers en Graantje Korrel
vanaf 17u30
Optredens van o.a.
de Pikkelingkapel, Alkuone,
Reintje Vos, Yah Tarara
21u00
Uitvlegelen van de haan
22u00
Café chantant op de koer
met Tantris
Binnenkoer Molencauterhoeve
Muziekprogramma met o.a.
de Pikkelingkapel, Tantris
Folkgroep Malahide

Adres

9310 Moorsel
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FEESTZALEN & EVENTS
FEESTZALEN & EVENTS

FEESTZALEN & EVENTS

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

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:

FEESTZAAL

DE SNIP

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

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

HOTEL & RESTAURANT
HOTEL & RESTAURANT

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

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
mail:
web:

Hostellerie De Biek BVBA
Moorseldorp 3
een slimme en veilige laadoplossing
bij u thuis of voor uw bedrijf?
9310 Moorsel
Contacteer ons!

HOSTELLERIE

PONTWEGtel.
33
9310 HERDERSEM
fax.
GSM 0475 20 31 02

DE BIEK

053 607 640
053 607 641
mail: info@hostelleriedebiek.be
web: www.hostelleriedebiek.be
ZONNEPANELEN
BATTERIJEN

ELEKTRISCH
LADEN

ENERGIE
METINGEN

Johan Roggeman
johan@energy-design.be
www.energy-design.be
26
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‘naam’
‘straat’

Luc & Maria
De Vis - Crabbe

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

BRANDSTOFFEN

AVEVE & BRANDSTOFFEN
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@aveve.be

• Badkamerrenovatie van A tot Z
• Sanitaire voorzieningen
• Verwarming
• Ventilatie

‘naam’
‘straat’
’woonplaats’
‘tel. nr.’
Met eigen dienst na verkoop!
‘fax nr’
Met eigen dienst na verkoop!

Met eigen dienst na verkoop!

tuin dier bakplezier

ZONNEPANELEN
ZONNEPANELEN
AUTOLAADPALEN
AUTOLAADPALEN

0478 52 33 52 – 0499 75 34 14

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

info@eco-project.be

• Airco
• Van bad naar douche
• Nieuwbouw- en renovatieprojecten
• Warmtepompen

KMO Zone D’Helst 3 9280 Lebbeke
www.sanotech.be info@sanotech.be
052 35 94 65
Openingsuren Toonzaal: Zie onze website of op afspraak

– 0499 75 34 14
www.eco-project.be0478 52 33 52 info@eco-project.be
info@eco-project.be
www.eco-project.be
info@eco-project.be
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www.eco-project.be

info@eco-project.be
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welke eigenaar de beste merrie of hengst in Vlaanderen heeft.

Paardenprijskamp
Aan stoere trekpaarden kan men zich vergapen: die spieren, die karakter

ongelooflijke sterke poten. Je wordt nostalgisch terug in de tijd gekatapult
Vlaams
Belgische
er nog geenkampioenschap
mechanisatie was. Je kan
je inbeelden dat die sterke beeste
waren met de Vlaamse
boer, die ze nodig
had2022
om zijn
Vlaamse
trekpaarden
in Moorsel
- 30 juli
vanaf
9 uur grond te
bewerken en zijn oogsten van het veld te halen. Die paarden werden daa
Het oogstfeest De Pikkeling speelt paard niet de beste haver? Dat was in
watten
bemind,
gekoesterd,
zelfs aanbeden.
voor
de gelegd,
17e maalvertroeteld,
het kader voor
het die
tijd altijd hetjatrekpaard
en niet hetKrijgt
Vlaams
kampioenschap
van hetDat
wonde pony.
paard niet
de beste haver?
waskoerspaard
in die tijd of
altijd
het trekpaard en niet h
derlijke paardenras: het Belgisch trek- Belgische trekpaarden worden nog
koerspaard of de pony.

Ilse Caudron en familie
Baardegem-Dorp 87, Baardegem

Uit sympathie!

paard. Ruim honderd veertig paarden steeds gekoesterd en bemind door
worden er verwacht en komen de ring een groep enthousiaste en gedreven
Belgische
wordende
nogfokkers.
steeds gekoesterd
en er
bemind
door ee
in,
om uit te trekpaarden
maken welke eigenaar
Niet meer om
mee te
enthousiaste
gedreven
fokkers. werken,
Niet meer
omom
er mee
te werken,
beste
merrie ofen
hengst
in Vlaanderen
maar
er mee
te fok- maar
heeft.
ken,
om
er
mee
naar
prijskampen
en dit le
te fokken, om er mee naar prijskampen en keuringen te gaan en om
Aan stoere trekpaarden kan men zich keuringen te gaan en om dit levend
erfgoed indie
stand
te houden
en te promoten.
vergapen:
spieren,
die karaktererfgoed in stand te houden en te prokop, die ongelooflijke sterke benen. moten.
Dewordt
organisatoren,
VFBT
Koninklijk
Landbouwcomice
Je
nostalgischhet
terug
in deen
tijdhetDe
organisatoren,
het VFBT en van
het Aalst
gekatapulteerd
toen er
nog geen
Landbouwcomice
van
stad Aalst bijzonder
dankbaar
voorKoninklijk
hun financiële
en logistieke steun.
mechanisatie was. Je kan je in- Aalst, zijn de stad Aalst bijzonder
beelden
datvan
die de
sterke
beesteniséén
dankbaar voor
hun
envan d
De locatie
Pikkeling
de gedroomde
locatie
alsfinanciële
uitstalraam
waren met de Vlaamse boer, die ze logistieke steun.
treffenhad
en om
is een
vaste waarde
al wie
van trekpaarden
nodig
zijn Vlaamse
grond in
te Vlaanderen
De locatie voor
van de
Pikkeling
is de
ze wil bewonderen.
ploegen,
te bewerken en zijn oogsten gedroomde locatie als uitstalraam
van het veld te halen. Die paarden van dit jaarlijks treffen en is een vaste
werden daarvoor in de watten gelegd, waarde in Vlaanderen voor al wie
vertroeteld, bemind, gekoesterd, van trekpaarden houdt en ze wil
ja zelfs aanbeden. Krijgt het beste bewonderen.

Sanitaire- en elektrische installaties
Ventilatie | Kleine verbouwingen
0479/01.83.25 ӏ Arne@al-technics.be
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
Juli en augustus :
Eveneens open op woensdag
donderdag en vrijdag vanaf 13 uur

Putstraat 116, 9310 Meldert

CARROSSERIE

0471 33 96 31

bijstinne@proximus.be

RUMAR

BVBA

PLAS Rudy - ROBIJN Marleen

Herstellingen alle merken - GRATIS VERVANGWAGEN !
OPWIJKSESTEENWEG 96 - 9310 MOORSEL - TEL. 053 21 57 81
32
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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

BOSMANS

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

BOSMANS
BOUWMATERIALEN

BVBA

Uw specialist in volledige tuincreaties
en het plaatsen van zwembaden.

BVBA

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

34

Toptuin & Pool Goeman

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

Waverstraat 93 - 9310 Moorsel
rik_verlinde@telenet.be
0476/90.83.45
www.rikverlindearchitect.be
35

KREDIETEN
EN EN
FINANCIERINGEN
KREDIETEN
EN
FINANCIERINGEN
KREDIETEN
FINANCIERINGEN

Wil jij ook groeien in een topbedrijf? Dit zijn onze vacatures:

RPR 0448.297.574
RPR
0448.297.574
RPR
0448.297.574

voor de afwisseling en het tof team

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

ik doe het!

ALLE
VERZEKERINGEN
ALLE
VERZEKERINGEN
ALLE
VERZEKERINGEN

VER

DE
DE

B.V.B.A.
B.V.B.A.
B.V.

VERZEKERINGEN
VERZEKERINGEN
VERZEKERINGEN

AANGENAAM EN DUURZAAM

SINDS
1951

B a

WERKEN BIJ TEREOS

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

• process operatoren
• E&I techniekers
• mecaniciens
• laborant kwaliteit

DEDE
PAUW
PAUW
DE
PAUW

Scan hier alle info over de vacatures en neem ook een kijkje op
onze Instagram tereos_aalst. Mailen kan naar HR.aalst@tereos.com.

VER
B a

SANITAIRE INSTALLATIES

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

Marc Vereecken

gemaco@telenet.be

Klaarhaagstraat 1
9310 Meldert
gsm 0495 52 31 73

Michaël, Operator en Lien, Area Manager

CENTRALE VERWARMING

37

Kantoor
Meldert Faluintjes
Klaarhaagstraat 93
Meldert
Kantoor

Meldert Faluintjes
Filip Groessens
Kris De Dier
Kantoor
Rune Verschooris

3

Meldert Faluintjes

Klaarhaagstraat 93
Filip Groessens
www.belfius-aalst.be
Meldert
Kris De Dier
Rune Verschooris

www.belfius-aalst.be

Filip Groessens
Kris De Dier
Rune Verschooris

wwKantoor
w.belfius-aalst.be

Meldert Faluintjes
Filip Groessens
Kris De Dier
Rune Verschooris

Ambachtelijke Likeuren

Tel. 0496.95.32.92
www.belfius-aalst.be
limonkeurken@gmail.com
Baardegem

Bouwwerken

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

NIEUWBOUW &
VERBOUWINGEN
NIEUWBOUW &
VERBOUWINGEN
Sanitair - Centrale verwarming

Electriciteit
totale
renovatie
van uw
badkamer
Sanitair
Centrale
verwarming
Vloerverwarming
Electriciteit
totale renovatie van uw badkamer
Vloerverwarming

BORNAUW JAN
BORNAUW JAN
BVBA

BVBA

0474 98 27 75

info@janbornauw.be

0474 98 27 75

info@janbornauw.be

www.janbornauw.be

stukadoorsbedrijf
www.janbornauw.be
bvba

Lombaert

www.stukadoorsbedrijf-lombaert.be
GSM : 0476/92 49 98 - email: pleisterwerken.lombaertbvba@telenet.be
Europastraat 37 -

9310 BAARDEGEM-Aalst

-

Rampelberg 76
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BAARDEGEM-‐DORP	
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Uw	
  specialist	
  
voor	
  warmtepompen,	
  	
  
9310	
  BAARDEGEM	
  
Uw	
  specialist	
  
voor	
  
wax	
  armtepompen,	
  
	
  
verwarming,	
  
sanitair,	
  
Tel.	
  052/35.53.45	
  
–z	
  Fonnepanelen	
  
052/35.42.01	
   &	
  airco	
  
verwarming,	
  sanitair,	
  z	
  	
   onnepanelen	
  &	
  airco	
  
	
  
	
  

	
  	
  	
  	
  	
  	
  
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  Onze	
  grootste	
  troeven	
   GEBROEDERS
•
•
•
•
•
•

Badkamerrenovaties & zolderinrichtingen

MARIO DE KOKER

persoonlijke	
  service,	
  zaakvoerders	
  op	
  de	
  werf	
  
degelijke	
  productkennis	
  door	
  
permanente	
  bijscholing	
  
CENTRALE
geregistreerde	
  aannemer	
  VERWARMING
gecertifieerd	
  technicus	
  mazout,	
  
gas,	
  koeltechniek	
  én	
  warmtepomp	
  
SANITAIR
gehabiliteerd	
  gasinstallateur	
  
meer	
  dan	
  40	
  jaar	
  installateur	
  
Viessmann	
  38	
  	
  
BAARDEGEM-‐DORP	
  

9310	
  BAARDEGEM3	
   8	
  	
  
BAARDEGEM-‐DORP	
  
Tel.	
  052/35.53.45	
  
–	
   	
  Fax	
  052/35.42.01	
  
	
  
9310	
  BAARDEGEM
	
  
Tel.	
  052/35.53.45	
  –	
   	
  Fax	
  052/35.42.01	
  

MARIO DE KOKER
Badkamerrenovaties & zolderinrichtingen

Aanleg & onderhoud
Opritten & Terrassen
Afsluitingen & . . .

Badkamerrenovaties & zolderinrichtingen

w w w. m a r i o d e k o k e r. b e
INFO@MARIODEKOKER.BE

0499 35 31 99

w w w . m a r i o d eNicky
k o0477
k e77r .21b45e
Kris 0477 56 08 12
w w w. m a r i o d e k o k e r. b e
tuinendecroes@hotmail.com

	
  
www.blindeman-‐gebroeders.be	
  
0499 35 31 99
	
  	
  
blindeman.gebroeders@telenet.be
	
  

	
  	
  	
  	
  	
  	
  
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  Onze	
  grootste	
  troeven	
  

TUINEN DE CROES

MARIO DE KOKER

0499 35 31 99

INFO@MARIODEKOKER.BE

INFO@MARIODEKOKER.BE

Achterstraat 18
9310 Meldert

	
  
	
  
	
  

Sponsoring
uit sympathie
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  Onze	
  grootste	
  
troeven	
  €50

persoonlijke	
  
service,	
  zaakvoerders	
  op	
  de	
  werf	
  
gedaan•voor
4 juli
• degelijke	
  productkennis	
  door	
  permanente	
  bijscholing	
  
• persoonlijke	
  service,	
  zaakvoerders	
  op	
  de	
  werf	
  
• geregistreerde	
  aannemer	
  
door	
  permanente	
  bijscholing	
  
Hilde ••Vandegelijke	
  
Nuffel productkennis	
  
Gijzegem
gecertifieerd	
  
technicus	
  
mazout,	
  gas,	
  koeltechniek	
  én	
  warmtepomp	
  
• geregistreerde	
  aannemer	
  
• gehabiliteerd	
  
asinstallateur	
  
Bloemen
Cassaer tgBaardegem
• gecertifieerd	
  
echnicus	
  
mazout,	
  gas,	
  koeltechniek	
  én	
  warmtepomp	
  
• meer	
  dan	
  40	
  jaar	
  installateur	
  Viessmann	
  
• gehabiliteerd	
  gasinstallateur	
  
I Mafiosi
moorsel
• meer	
  dan	
  40	
  jaar	
  installateur	
  Viessmann	
  

BVBA
www.jacobsmaurits.be
info@jacobsmaurits.be
Herbergstraat 14 Stevenkappel
9310 Moorsel
Fax 053 78 83 33

)053 77 9036

Frederik Meulewaeter Aalst 	
  
garage gebroeders Everaert
	
  	
  
www.blindeman-‐gebroeders.be	
  
Meldert 	
  
blindeman.gebroeders@telenet.be
www.blindeman-‐gebroeders.be	
  
Heerman Hugo
Meldert
blindeman.gebroeders@telenet.be

Wenst u ook €50 te sponseren
nr. BE94 8508 4314 5014
40
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NUELANT
DRANKE NCE NTRALE

HOLLESTRAAT 15 - 9310 MOORSEL
Tel. 053/70 30 81
BAARDEGEM - DORP 99 - 9310 BAARDEGEM
Tel. 052/ 35 86 97

Brasserie De Graankorrel
Geensbeekstraat 1 9310 Moorsel
Tel: 053/39.62.04

HOLLESTRAAT 15 - 9310 MOORSEL
Tel. 053/70 30 81
BAARDEGEM - DORP 99 - 9310 BAARDEGEM
Tel. 052/ 35 86 97
info@nuelant.be

Email: info@brasseriedegraankorrel.be
Website: www.brasseriedegraankorrel.be
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TRANSPORT

REMATRANS
bvba

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

Info en inschrijving :
Bestuur :

René van De Velde 0475/24.85.87
Herwig Van Mulders 0475/30.17.35
Kris De Geest 0485/08.56.36.
Peter Baudry 0494/58.03.41
Per e-mail : voncktrekkers@gmail.com
Met overschrijving op rekening nr. BE45 7360 1978 0889 van 30 Euro
per deelnemer en 18 Euro per kind tot 12 jaar. Naam en aantal personen vermelden op overschrijving.

BTW BE 0453 906 451

LANDBOUWEN
GRONDWERKEN

VAN MULDERS

Zwanenneststraat 12 - 9310 Baardegem
BTW: BE0719.177.004

FRANS
0474/317007
STEFAAN 0474/900581
KANTOOR 0477/911550
TEL/FAX 052/352852
info@vanmuldersbaardegem.be

UITERSTE INSCHRIJVINGSDATUM : 21 JULI 2022
44
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Veiligheidsdossier DE PIKKELING
Afgedrukt op 20/06/2022

Secretariaat

Tent
Tent

Streekproducten

Molen
1.1

Machinepark

Gastenten
t

Podium

P

Ambachten

Horeca

Grote Baan 192a - HERDERSEM
053 77 99 51

Podium

Toog

EHBO

X5

Toog

Leirekensroute

*Paardenprijskamp
*Trekker Trek
*Medewerkers parking

Multifunctioneel Terrein

bvba

Binnenkoer

Ravenakkerstraat

DE PIKKELING

Grondplan Pikkeling 2022
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In den Heksenketel
Thuiskomen bij jezelf





Sound-healing
Energetische massage
Aromatherapie opleiding en verkoop
Bloesemremedies op maat

Zet je leven terug op de rails



Coaching
Energetisch advies
indenheksenketel.com
stien@indenheksenketel.com

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

0478 20 37 36 (c)



Digitaal en offset voor kleine en
grote projecten



Alles voor bedrijven, verenigingen
& families



Wij begeleiden u van opmaak
tot afgewerkt product

0475 89 30 74 (e)

Uw vakman met respect voor het milieu

drukkerijdekoninck.com
erik@drukkerijdekoninck.com
erik@drukkerijdekoninck
.com
VU: VVV De Faluintjesstreek VZW - Chris Aelbrecht
Rampelberg 69 - 9310 Baardegem - www.de-pikkeling.be
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Druk. E. De Koninck - Baardegem
0475 89 30 74

