Zaltbommel, stad van
Sint Maarten

I

eder jaar op 11 november is het groot feest in Zaltbommel.
De grote St. Maartenskerk heeft zijn deuren wijd opengezet om
de vele kinderen met hun ouders te verwelkomen. In de prachtige middeleeuwse kerk is het een grote drukte. Her en der wordt
muziek gespeeld, gezongen en zijn er dansvoorstellingen.
Hoogtepunt van de avond is de binnenkomst van St. Maarten op
zijn witte paard. Midden in de kerk ontmoet hij de bedelaar aan
wie hij de helft van zijn mantel geeft. Na dit schouwspel gaat St.
Maarten gevolgd door honderden kinderen in optocht door de
binnenstad van Zaltbommel. De immense klokken van de grote
St. Maarten begeleiden met hun gelui de stoet en de beiaardier
op het carillon van de Gasthuistoren speelt St. Maartensliedjes.
Na afloop van de optocht gaan de kinderen met hun lampions
langs de deuren en vragen, net als de bedelaar, al zingend om een
aalmoes.

ls ‘Vriend van St. Maarten’ ontvangt u de fraaie brochure ‘Zaltbommel,
stad van Sint Maarten’ en wordt u middels een nieuwsbrief op de hoogte gehouden van alle activiteiten rond het feest op 11 november en de ontwikkelingen m.b.t. het bronzen beeld.

adres:

A

naam:

Steun ons en wordt voor € 25,= per jaar ‘Vriend van St. Maarten’.

In leveren bij: Nonnenstraat 73, Zaltbommel of Bloemkeshof 11, Zaltbommel

www.beeldsintmaarten.nl
emailadres:

n Zaltbommel is het initiatief ontstaan om een groot bronzen beeld van
de manteldeling van St. Maarten in Zaltbommel te realiseren.
De manteldeling met de bedelaar staat symbool voor ‘Delen’ en ‘Zorgen
voor elkaar’. De onlangs opgerichte Stichting Beeld Sint Maarten ijvert zich
om Zaltbommel als stad van St. Maarten te promoten en dit bronzen beeld
te realiseren.

Aanmelden kan ook op de
website:

I

postcode:		 plaats:

en prachtig feest dat dankzij de inzet van 300 vrijwilligers ieder jaar georganiseerd kan worden. De Stichting Sint Maartensfeest Zaltbommel
heeft uw financiële steun echter nodig om dit mooie feest van ‘Delen’ jaarlijks mogelijk te maken.

Door het invullen van deze
bon kunt u zich aanmelden.
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