HET WAT EN HOE VAN HET PALINGFESTIVAL
Het is op 22, 23 en 24 Mei 2010 de 39ste keer dat het Palingfestival plaats vindt te
Mariekerke aan de Schelde.
Het Palingfestival , een initiatief van pastoor Pauwels, voor de bouw van een
parochiehuis, werd voor de eerste maal georganiseerd in 1970 met een verkoop van
120 kg paling.
1) De begunstigden voor dit jaar zijn: zie bijlage.
 De Klaproos – Melsele
 Huize Monnikenheide – Zoersel
 De Kinderplaneet – Mariekerke
 Huize De Veuster – Tremelo
 Doepa – Olmen
 Opstap – Bornem
 Ergasia – Stekene
 Klavertje Vier – Vilvoorde
 Nema – Melle
 VTS Buso – Sint-Niklaas
 Ter Linde – Bornem
 Avalon – Buggenhout
 School Terelst – Duffel
 VKA Maria Assumpta Instituut – Opwijk.
 Centrum kinderzorg – Mechelen
 De Bricke – Kontich
 MPI Zonneken
 BW Klein-Brabant – Puurs
 De Balderschool – Berlaar
 De Verbinding – Dendermonde
 VZW Rotonde Nekarea – Brasschaat
 Schoonderhage VZW – Pollare
 Bornems Harmonieorkest – Bornem
Zoals u kan lezen in deze lijst, bestaat de grote meerderheid van onze begunstigden
uit instellingen/verenigingen welke betrokken zijn bij de zorg voor mensen met een
handicap.
2) Op zaterdag 22 mei is er op 11 uur de feestelijke opening opgeluisterd door de
harmonie van Mariekerke. De schoolkinderen van de Kinderplaneet te Mariekerke
zingen dit in met het “Mariekerks volkslied”.
In ons palingrestaurant, een gezellige feesttent met 720 zitplaatsen, kun je genieten
van een lekkere portie paling “In ’t groen op zijn Mariekerks®” aan de democratische
prijs van € 15 / portie. Voor de niet palingeters is er een alternatief voorzien.
Naast het palingrestaurant is er tijdens de drie dagen van het festival een waaier van
toeristische en culturele randanimatie voorzien.

Diverse tentoonstellingen in Mariekerke en Sint-Amands bv. In de kerk;het
gemeenschapshuis van Mariekerke; het veerhuis; dorpshuis en Verhaerenmuseum
te Sint-Amands.
Optredens van diverse volksdansgroepen op de kerkberm en een rondgang van
fanfares in de straten van Mariekerke.
In Sint-Amands is er op zondag de “boekenmarkt” en het volksfeest de “brocantedam”. Op maandag voor de eerste keer een muziekfestival dat reeds aanvangt om
11u, met een aperitiefconcert en dit op en rond de kade van Sint-Amands.
Er zijn het hele weekend uitgestippelde en bewegwijzerde wandelingen.
In het gemeenschapshuis is er tijdens het weekend een tentoonstelling van de
fotoclub van Mariekerke. Maandag kan je er “mini-Montmartre bezoeken. U kan dan
op de binnenkoer enkele kunstenaars aan het werk zien.
Op deze “place de Tertre” is er ambiance verzekerd!
Zaterdag 22 mei is onze promotiedag. U kan dan gratis een ritje maken met onze
ludieke toeristentram door Mariekerke en Sint-Amands of een gratis boottocht maken
op de Schelde. U krijgt hiervoor een ticket NA het nuttigen van een portie paling in de
tent. Op zondag en maandag betaalt u voor deze tochtjes een kleine bijdrage.
Op zon- en maandag is het mogelijk met een authentieke stoomtrein een ritje te
maken naar Puurs of Baasrode doorheen het pittoreske Klein-Brabant van af de
opstapplaats van het vroegere station van Sint-Amands. Deze kan u bereiken met
de wagen of onze toeristentram.
Er is nog meer, maar daarvoor verwijzen wij u graag door naar onze website
www.palingfestival.be

3) Bestuursleden,
Momenteel bestaat het bestuur uit 19 leden, dat zich het ganse jaar VRIJWILLIG EN
ONBEZOLDIGD bezig houdt met de organisatie van dit Palingfestival. Let op, enkel
in juli en augustus houden wij vakantie. Voor de rest van het jaar hebben wij een
maandelijkse vergadering en werken wij met diverse werkgroepen die op hun beurt
ook nog eens 3 à 4 maal (afhankelijk van de taken) bijeenkomen.
Dit wil zeggen dat wij op 13 september reeds de eerste vergadering hebben om het
40ste Palingfestival te organiseren.
Wij hebben een medewerkersbestand van ong. 1.000 personen waarvan er elk jaar
± 650 volledig vrijwillig en gratis werken om de doelstellingen te verwezenlijken. Het
is dan ook een heel heksenwerk om deze mensen een juiste taak te geven
gedurende dit hele weekend.
4) Bezoekersaantal.
Elk jaar bezoeken, gedurende de drie dagen van het Pinksterweekeind,
16.000 à 18.000 toeristen, palingliefhebbers, het Palingfestival.
Het “goede doel”; de heerlijke en ruime portie paling; de prachtige streek van KleinBrabant en Mariekere aan de Scheldeboorden; de belangloze inzet van onze

medewerkers en de puike organisatie staan borg voor het succes van dit “feest van
de solidariteit met onze mindervalide medemensen.
Samengevat: “Een toeristische - culturele - culinaire en vooral een caritatieve
daguitstap voor het "goede doel"
5) Motivatie van onze medewerkers.
Wij hebben om u een voorbeeld te geven, onze afwas – die gebeurt niet met een
automatisch wassysteem dat u in de meeste keukens van een restaurant ziet - neen,
hiervoor zijn bepaalde vrijwilligers met een handicap (die niet in de feesttent zelf
kunnen helpen) die vragen om hier te mogen werken. Alzo maken zij de ambiance en
het plezier van het palingfestival mee en kunnen zij samen met alle andere
medewerkers een sfeer creëren van solidariteit.
Dit alles komt natuurlijk positief over bij ons groot aantal bezoekers. Die
ongedwongenheid en het enthousiasme van al onze medewerkers worden
overgedragen op de bezoekers en maken deel uit van het succes van het
Palingfestival.

Elk jaar zijn wij verheugd om zoveel mensen weer te mogen ontmoeten in onze
stemmige feesttent want weet dat u, eens u een plaats hebt bekomen, u direct wordt
bediend door onze vrijwilligers.
Mariekerke 10 april 2010

