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“Palingfestival – Mariekerke
MARIEKERKE AAN DE SCHELDE
MARIEKERKE: 10 januari 2004
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Geachte heer, mevrouw.
Betreft: 34ste Palingfestival met de Pinksterdagen 14 – 15 – 16 mei 2005.
.
Persmededeling.
Aan het begin van het nieuwe jaar houden we eraan u van harte een vreugdevol en vooral een
gezond jaar 2005 te wensen in naam van mezelf en de leden van de beheerraad van de VZW
PALINGFESTIVAL- MARIEKERKE.
Ook het Palingfestival zet zic h reeds jaren in voor onze hulpbehoevende mede mensen, meer
bepaald voor deze welke door hun handicap voor gans hun leven aan hun rolstoel vast
gekluisterd zitten of door hun mentaal onvermogen niet of weinig kunnen deelnemen aan het
spetterend gemeenschap leven. Jaarlijks wordt ± 90.000 Euro aan de diverse gesteunde
instellingen uitgekeerd.
In de schoot van onze beheerraad werd een werkgroep opgericht ter verfraaiing van de
feesttent.
Er werd gekozen voor een totaal nieuwe tent van het “vakwerk” type.
Bijmiddel van de meest moderne computer technologieën wordt de volledige opbouw,
uitrusting en infrastructuur op plan gebracht.
Aangezien de breedte van de restauranttent van 21m. op 25m. wordt gebracht krijgen we meer
ruimte, vooral in de keuken. Een afzonderlijke bijkeuken voor de meeneempaling wordt
voorzien met bijkomende kookvuren.
De afstanden tussen de tafels wordt aangepast zodat er meer ruimte beschikbaar is voor de
bezoekers en de bediening. Ook wordt gedacht aan nog betere en gemakkelijkere stoelen.
Enkele standen worden van plaats gewisseld.
Het aantal zitplaatsen blijft behouden op 720 maar er is vooral geopteerd voor meer
faciliteiten en comfort voor onze 550 medewerkers en 25.000 bezoekers. Tevens zijn er nu
twee nooduitgangen voorzien.
De toegangsbrug werd reeds verbreed en volledig aangepast aan de nieuwe noden.
Nieuwe tafels en de bijkomende kookvuren staan klaar om de 8.000 Kg. smakelijke paling
met veel liefde klaar te stoven door onze bereidwillige koks en kokkinnen.
Er wordt reeds druk gemeten, gezaagd, getimmerd en gelast. De nodige schilderwerken zijn
gereserveerd.
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De noodzakelijke aanpassingswerken op het Kouterplein zijn door het gemeentebestuur van
Bornem toegezegd.
Ook zal de Mariekerkse Sint-Job kermis, welke nu samen me t het Palingfestival zou plaats
hebben, verplaatst worden naar 24 april 2005.
Teneinde het beheer van de kassa’s optimaal te laten verlopen wordt een volledig nieuw
computer netwerk geïnstalleerd.
De beheerraad wordt uitgebreid met een jongere kracht welke zich, mede met de oude
getrouwen, met veel enthousiasme wilt inzetten voor de doelstellingen van dit grote feest van
de solidariteit met onze door de natuur minder bedeelde medemens.
De VZW Palingfestival maakt zich klaar om de palingliefhebbers/toeristen gastvrij in onze
mooie streek van het “Stille Water” en meer bepaald ons aloud vissersdorp Mariekerke te
ontvangen en te laten genieten van de smakelijke paling in ’t groen op zijn Mariekerks”.
Inmiddels verblijven we, met vriendelijke groeten.
Herman Seghers.
Voorzitter.
Voor meer info:
Herman Seghers, Weertstraat, 91, 2880 Mariekerke. Tel. 052.33.45.67. Gsm. 0498.513.925.
E-Post. herman.seghers@pandora.be – info@palingfestival.be
Etienne Servaes, Buisstraat, 130c, 2890 Sint-Amands. Tel 052.33.49.55. Gsm. 0475.89.72.07.
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