Een cultuurhistorische wandeling in Mariekerke georganiseerd
door de Vereniging voor Natuur- en Stedenschoon
Zaterdag 10 mei 2008 – In de voetsporen van de Mariekerkse haringrokers

(Mariekerke-Bornem)
Gids: Yvan Verbraeck
Haringrokerijen vnl. de schouwen zijn overblijvende relicten van wat ooit een heel bedrijvige
nijverheidstak in het vissersleven van het Scheldedorp Mariekerke was. Zienderogend
verdwijnt deze geschiedenis visueel uit het dorpsbeeld. Nu nog niet alles tegen de vlakte
gegaan is, maken we een industrieel archeologische wandeling in Mariekerke. 10 mei is
trouwens ook een hoogtepunt in het bestaan van Mariakerke, want net op die dag vinden de
Palingfeesten plaats. Palingen roken was trouwens de andere bloeiende visverwerkende
nijverheid waarvan de nog actieve palinghandelaars in het dorp hiervan getuigen.
Naast deelname aan deze bijzonder interessante wandeling, zijn de Palingfeesten een ander
argument om op zaterdag 10 mei naar Mariekerke af te zakken.
Afspraak aan het huisje van de veerman (naast de caféboot de Meivis, rechtover de kerk
van Mariekerke-Bornem) om 14u.
Einde voorzien omstreeks 17u.
Deelnameprijs: 2 euro voor kvns-leden; 5 euro voor niet-leden.
Uiterlijk maandag 5 mei deelname bevestigen aan het secretariaat van KVNS.
Parkeermogelijkheden op disverse parkings bij het binnenrijde van het dorp - volg de
aanduidingen.
Voor meer informatie over de Palingfeesten: www.palingfestival.be

-

Inschrijving via secretariaat: Vereniging voor Natuur en Stedenschoon vzw, Carnotstraat 47 bus 3
– 2060 Antwerpen tel. 03/232.35.31; fax. 03/226.71.87; Website: www.kvns.be; E-mail:
kvns@wol.be

-

Op uw overschrijving steeds als mededeling “activiteit en datum van de activiteit” vermelden

-

U kan storten op de rekening 068-0554270-39 van KVNS.

-

Gelieve de intekendata strikt te respecteren. Indien u na die data toch nog wenst deel te nemen,
informeert u best op het secretariaat naar beschikbare plaatsen.

-

Als organisator van de activiteiten, vragen we u nadrukkelijk om vooraf op het secretariaat in te
schrijven. Als een bepaalde activiteit geannuleerd wordt en u bent niet ingeschreven en u daagt
desondanks op aan de plaats van afspraak, kan dit heel onaangenaam zijn voor u indien u
vaststelt dat er niemand is
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