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V.u. Siel Meulendijks, Hof van Busleyden / Tekening: Paul Contryn, Figurentheater DE MAAN / Lay-out: Kevin Polfliet, ReuzenMechelen - NIET op de openbare weg gooien a.u.b.
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Zing mee met de Reuzen
op Sinte-Mette!
Hé, DOE JE MEE?
Kom je samen met de Reuzenkinderen het Sinte-Mettelied zingen op 11 november? We verzamelen om 13u30
aan het Lokaal dienstencentrum Den Deigem in de Karmelietenstraat en trekken van daaruit al zingend door de stad.
Opgelet: bij slecht weer komen we samen in het Cultureel Centrum aan de Minderbroedersgang.

Het SINTE-METTELIED dat gaat zo...
Sinte Mette van de ruggenuchte,
Au mè zaune grauzen baad.
Juffrakke wilde me kabaske is vullen
En leut ons ni lang ne mie staan.
Want a hoest, a heid een valling,
geft em e pastilleke en ’t zal over gaan.
Sinte Mette oep een kruk,
Geft nen appel of e stuk,
Geft een peir of een smeir,
Sinte Mette den beideleir.
A ei zenne mantel deugesneeje
Oem aan den erreme te geeve
A beloufde aan z’n vrau, dattem koeke bakke zau,
Ivo Ivo, dattem koeke bakke zau.
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Kleur mee en WIN
Kleur en versier de tekening op de achterzijde van dit blad zo mooi je kan, vul hieronder je gegevens* in en
geef het blad op 11 november af aan een van onze reuzenbegeleiders OF stuur het tegen uiterlijk 30 november
naar ReuzenMechelen, p/a Reuzenstraat 1, 2800 Mechelen. Misschien WIN jij dan wel een bezoek van de
REUZENKINDEREN aan JOUW SCHOOL!
Naam.......................................................................................................................................................................................................
Leeftijd....................................................................................Tel. ..........................................................................................................
Adres.......................................................................................................................................................................................................
Naam school...........................................................................................................................................................................................

*Deze gegevens worden louter verzameld in het kader van de wedstrijd ter gelegenheid van Sinte-Mette
op 11 november 2018 en worden niet bewaard, noch gedeeld, noch gebruikt voor andere doeleinden.

Met de medewerking van

Meer info op www.reuzenmechelen.com
Volg ons op facebook.com/reuzenmechelen

