REUZELEUKE KLEUR-, TEKEN- en SCHRIJFWEDSTRIJD rond de FIERE MARGRIET !
Op zaterdag 1 juni 2013 wordt een nieuwe reuzin geboren in Leuven: de Fiere Margriet.
Zij zal in een stoet door Leuven trekken en ingehuldigd worden op de Grote Markt om 15.30 u.
Alle kinderen en jongeren mogen meedoen aan dit fantastisch spektakel rond de Fiere Margriet, met onze
REUZELEUKE KLEUR-, TEKEN- en SCHRIJFWEDSTRIJD. Heel wat mooie prijzen staan op jullie te wachten!

Hoe gaat dat precies?
Op zaterdag 1 juni 2013 jonger dan 8 jaar?
Kleur de plaat van Fiere Margriet helemaal in en stuur ze vóór 23 mei 2013 naar het adres onderaan.

Op zaterdag 1 juni 2013 tussen 8 en 11 jaar?
Lees het verhaal van Fiere Margriet, maak er een tekening van en stuur ze vóór 23 mei 2013 naar het adres
onderaan.

Op zaterdag 1 juni 2013 ouder dan 11 jaar?
Lees de tekst "om af te maken" … en bedenk zelf het einde van het verhaal. Schrijf het op en stuur het vóór 23 mei
2013 naar het adres onderaan.
Vermeld steeds je naam, adres en geboortedatum.
Inzendadres: Mannen van '73, Mechelsevest 16 bus 4, 3000 Leuven
Meer info op www.reuzeleuven.be en via info@mannenvan73.be.

En dan?
De jury, samengesteld uit het stadsbestuur en de Mannen van '73, beoordeelt alle inzendingen en kiest in elke
leeftijdscategorie een winnaar.
Op zaterdag 1 juni 2013 worden alle inzendingen tentoongesteld in de wandelzaal van het Stadhuis (Grote Markt).
Om 17 uur worden de prijzen uitgereikt op het podium op de Grote Markt in Leuven.

Tot dan en daar!

LEEFTIJD -8: KLEUR DE TEKENING

LEEFTIJD 8-11: MAAK EEN TEKENING BIJ …

Het verhaal van Fiere Margriet
Er was eens, heel lang geleden, een meisje dat Margriet heette. Zij werkte in de herberg van haar oom Amandus in
de Muntstraat in Leuven. Omdat zij een flink meisje was dat trots mocht zijn op zichzelf, noemde iedereen haar Fiere
Margriet.
Op een avond kwamen er onbekende mannen in de herberg. Ze zeiden dat ze pelgrims waren, en ze wilden wijn.
Omdat de wijn op was, moest Margriet er gaan kopen. Ze nam haar kruik en ging op pad.
Al gauw bleken de mannen geen pelgrims, maar rovers. Ze vermoordden oom Amandus en zijn gezin en stalen het
hele huis leeg. Toen Margriet terugkwam met de wijn, namen de schurken haar mee naar een afgelegen plek buiten
de stad, waar ze haar doodden. Ze gooiden haar lichaam in de Dijle, opdat het zou zinken en niemand het zou
vinden.
Maar de vissen wisten hoe bijzonder Fiere Margriet was. Zij duwden haar naar de oppervlakte en brachten haar,
stroomopwaarts, terug naar Leuven. Hendrik, de hertog van Brabant, zag tot zijn verbijstering hoe zij aan kwam
drijven, omgeven door een wonderbaarlijk licht. Hij liet de rovers opsporen en in de gevangenis gooien. En Fiere
Margriet werd nooit vergeten.

LEEFTIJD 11+ : MAAK HET VERHAAL AF …

Fier Margrietje
Lang, lang geleden leefde er eens een meisje, zo mooi als een nachtegaal en zo vlijtig als een mier. Ze heette
Margrietje en woonde met haar vader en moeder in een herberg in de Muntstraat in Leuven. Samen met haar vader
en moeder werkte ze hard en er kwamen veel mensen naar de herberg om van het lekkere eten te proeven.

Margriet werkte zeer hard en was bekend om haar voortreffelijk gedrag, en de mensen noemden haar dan ook fiere
Margrietje. Van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat werkte ze in de herberg. Ze boende de vloer en sneed de
groenten, zette alle borden klaar en hielp haar moeder.

Veel tijd had ze niet, maar soms, als ze even tijd had, ging ze graag even buiten kijken, waar de voorraad eten stond
en de kruikjes met drank. Daar kon ze even uitrusten van het vele werk en de drukte in de herberg. Dan keek ze
graag naar het water, want de Dijle liep achter de herberg door. Het was een mooie plaats en ze keek dan naar de
vissen en de eenden, die kwaakten dat het een lust was. Ze kwam er graag, vooral ’s morgens, als de zon opkwam,
en de vissen wel van goud leken in het water.

Ze wilde graag zwemmen tussen die vissen, drijvend op het water. Maar haar vader zei dan : “Gouden vissen bestaan
toch niet, kind. En bovendien, de rivier is wild en gevaarlijk, ik zou niet willen dat je verdrinkt. Kom nu, snel weer aan
het werk.” Dan ging ze opnieuw werken in de herberg, want de mensen hadden altijd honger en dorst.

Op een middag waren er veel mensen in de herberg. Ze dronken en aten veel. Zoveel zelfs dat er geen drank meer
was en vader vroeg Margrietje drank te halen. Toen ze zich bukte om de flessen te nemen, hoorde ze iemand lachen.
Ze keek en zag in het water iets glinsteren. Daar zag ze een gouden vis die haar lachend aankeek.

“Wie ben jij ?” vroeg ze.
“Ik ben Giebel,” lachte de vis, "en ik ben een wensvis."

… (maak het verhaal af)

