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Sinte-Mettelichtstoet - zondag 10 november.
Zondag 10 november 2019 viert Hombeek opnieuw het authentieke
folklorefeest van Sinte-Mette. Wij hopen dat je samen met 450 andere
kinderen zal meestappen in de Sinte-Mettelichtstoet .
Alle verklede kinderen tot 12 jaar die meestappen, worden op het einde van
de stoet bedacht met een Sinte-Mette geschenkzakje. De geschenk-jetons
worden uitgedeeld bij aanvang van de stoet. De jongsten kunnen best
begeleid worden door ouders of grootouders.
De stoet wordt gevormd om 17.30 uur aan het vernieuwde dorpshuis. Het
eind van de stoet is voorzien tegen 19.00 uur aan de sportterreinen van de
KWB op de Hombekerkouter. Aansluitend is er voor iedereen een
spectaculaire vuurshow. En is er bovendien gratis een kom winterse
pompoensoep te verkrijgen. Een frisse pint of een lekkere trappist kan tegen
democratische prijzen worden genuttigd.

Allen op post die zondagavond !
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firma die wil bijdragen tot dit goede doel ? Neem dan gerust contact op met
alexander.stevens@cotebo.be of geef een belletje op : 0473- 352014.
Alvast van harte dank bij voorbaat.
Sinte-Mettecomité Hombeek

Sinte-Mette zingen - maandag 11 november
Op maandag 11 november 2019 wordt er door de Sinte-Mettezangertjes in Hombeek
gezongen van deur tot deur. Om de veiligheid van de kinderen te verhogen komen er op de
invalswegen van Hombeek speciale waarschuwingsborden.
Mogen we vragen dat de kinderen zich voorzien van een potje of zakje om het “kermisgeld”
in te steken zodat ze niet met open hand voor de deur staan.
Hierbij de tekst van de twee Hombeekse Sinte-Metteliedjes, misschien kunnen jullie nog
even oefenen alvorens je gaat zingen ?
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Sint Maarten, Sint Maarten,
Sint Maarten reed door sneeuw en wind
Zijn vurig paard droeg hem gezwind,
Sint Maarten reed met licht gemoed
Zijn mantel dekt hem warm en goed.

Sint Maarten, Sint Maarten,
Sint Maarten reed door sneeuw en wind
Zijn vurig paard droeg hem gezwind,
Sint Maarten reed met licht gemoed
Zijn mantel dekt hem warm en goed.

Sinte Mette den nieve,
den âaven ès verteid,
`k zâa zoë geire vureke stoke,
`k weet ni wie dat heit.
Stokt vû, mokt vû,
Sinte-Mettes' dag es hie.
Hie wûnt nog eun goeje vrâa,
die ons nog wa gève wâa,
gèf wa, hâaf wa,
tot teneuste jaar nog wa.
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Bazinneke, ès er niks te geeve?

Beste ouders,
Wij durven hopen dat jullie de jaarlijkse Sinte-Mette-stoet een warm hart toedragen. Als
Sinte-Mettecomité vullen wij hiervoor elk jaar 450 zakjes die aan de kinderen worden
uitgedeeld. Daarom deze oproep. Werk jij of één van je vrienden of familieleden bij een
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