“V.Z.W. Palingfestival – Mariekerke”
MARIEKERKE AAN DE SCHELDE
MARIEKERKE: 5 november 2007.

PERSMEDELING
Geachte heer/mevrouw,
Betreft: 36ste PALINGFESTIVAL – MARIEKERKE – PINKSTERWEEKEINDE 26 – 27 – 28 MEI.
EEN TOERISTISCHE – CULTURELE – CULINAIRE EN VOORAL EEN CARITATIEVE
DAGUITSTAP VOOR HET “GOEDE DOEL” .
Tijdens het voorbije 36ste PALINGFESTIVAL werden alle records gebroken. Niet minder
dan 8.750 kg paling werden klaar gemaakt en opgediend in de feesttent op het Kouterplein in
het Vissersdorp Mariekerke aan de Schelde. Dank zij de inzet van niet minder dan 610 toffe
medewerkers en het doorzettingsvermogen van de beheerraad van de VZW Palingfestival –
Mariekerke kunnen we dit jaar het record bedrag van 120.000 EUR ( ruim 4.800.000 BEF )
uitkeren aan onze begunstigden, n.l. diverse instellingen voor gehandicapten en andere socioculturele organisaties welke door de V.Z.W. Palingfestival-Mariekerke gesteund worden.
Zie lijst in bijlage.
Ruim 20.000 palingliefhebbers/toeristen kwamen genieten van de gezellige sfeer in de parel
van Klein-Brabant en vooral van de lekkere “Paling in ’t Groen op zijn Mariekerks®”.
Als dank voor hun inzet nodigen we onze vrijwilligers uit op het jaarlijks gezellig samenzijn
met een palingetentje. De gelegenheid om de toegekende bedragen op een symbolische wijze
uit te keren.
We nodigen U en onze medewerkers uit op vrijdag 9 november 2007 te 19.00 uur in de zaal
Roxy, Jan Hammeneckerstraat 41, 2880 Mariekerke.
Geachte mevrouw, mijnheer, beste vrienden, we houden eraan U van harte te danken voor uw
steeds gewaardeerde medewerking. Mogen we u weerom de GEPASTE aandacht vragen voor
het Palingfestival te Mariekerke. Het uitkeren van 120.000 Euro samengebracht door
vrijwilligers, mensen welke zich volledig gratis inzetten voor hun minder bedeelde
medemens, is toch niet zomaar een alledaags voorbijgaand gebeuren en vraagt toch wel uw
bijzondere aandacht.
Onze beste dank voor uw bereidwillige medewerking.
Met vriendelijke groet.
Voor de V.Z.W. Palingfestival - Mariekerke.
Bernadette Boeykens.
Secretares.

Herman Seghers.
Voorzitter.

Let wel:37STE PALINGFESTIVAL: PINKSTERWEEKEINDE : 10 – 11 – 12 MEI 2008.
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