Word Sinte Mette sympathisant.

23 jaar al is het Sinte Mette Genootschap al bezig met het bewaren van die typische Mechelse
traditie: het zingen van het echte Mechelse “Sinte Mette van de ruggenuchte” lied door onze
kinderen. Dat dit een succes is en gewaardeerd wordt bewees de toekenning van de Mechelse
cultuurprijs “den Mechelsen Iemer” door de Cultuurraad aan onze vereniging enkele weken
geleden.
Elk jaar organiseren we een groot Sinte Mettefeest, de laatste jaren in samenwerking met
“Mechelen Kinderstad”. Bedoeling is deze traditie in leven te houden en bekend te maken. Ook
alle Mechelse scholen steunen dit gebeuren. We zorgen telkens voor een geslaagd kinderfeest op
11 november met een zangwedstrijd met vele kinderen van alle nationaliteiten die “Sinte Mette
van de ruggenuchte” of een ander mooi Sint Maartensliedje komen zingen.
We hebben een prijzentafel om U tegen te zeggen. Die kunnen wij alleen blijven aanbieden als wij
voldoende geld in het laatje hebben. Dat geld komt niet alleen van een subsidie van de stad maar
ook van de verkoop van onze Sinte Mette speculazen, gebakken door bakkerij Verstraelen.
Om onze kas te spijzen zouden we echter nog een steuntje in de rug willen van mensen die dit
typisch Mechels gebruik genegen zijn. Je kan dat doen door “Sinte Mette sympathisant” te
worden.
Hoe word je dat? Door ons 20€ ter beschikking te stellen. Maar pas op: als je sympathisant wordt
dan krijg je ook wat terug: Sinte Mette (Sint Maarten) is nu eenmaal een geversheilige en je gift
wordt dan ook door hem beloond.
Je krijgt voor je 20€, niet alleen een sympathisantenkaart, maar we bezorgen je ook direct een
Sinte Mette pen. Als je je dan ook nog aanmeldt op ons kinderfeest op 11 november 2017 ( in het
cultuurcentrum van Mechelen) met je kaart krijg je nog bonnetjes voor een drink en een
pannenkoek en ook de enige echte Sinte Mette speculaas. Zeg het nu zelf: dit is mooi
meegenomen en je steunt er nog een typisch Mechels gebeuren mee.
Je wordt sympathisant door je aan te melden op onze website www.sintemette.be en/of te
mailen naar rudi.demets@telenet.be . Je kan vervolgens die 20€ overschrijven op rekening van
Rudolf De Mets van Hello Bank BE60 0017 2344 4870 met vermelding “Sinte Mette sympathisant
2017” en je naam en adres en eventueel email adres. Na ontvangst krijg je de kaart en je pen thuis
bezorgd. De rest volgt dus op 11 november…
Alvast een dikke merci van Sinte Mette in eigen persoon.
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