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Het beschermcomité van Mietje Stroel nodigde het voorbije weekend de Garde van Manneke Pis uit om dertig jaar verloving van de
twee beeldjes te vieren. ,,In navolging van Steve Stevaert, die na dertig jaar samenwonen in het grootste geheim trouwde, wil ook ons
Mietje eindelijk met haar Manneke Pis in het huwelijk treden'', zei Robert Van de Voorde van het comité.

Dirk VERVERS

Tijdens het carnaval van 1976 schonk de Orde Der Polkaheertjes het beeldje van Mietje Stroel aan de Zelzaatse bevolking. Op dat
moment was ook een delegatie van de Brusselse Gilde Van Sint-Michiels , het beschermcomité van Manneke Pis aanwezig. Tussen
de twee beeldjes sloeg de vonk onmiddellijk over. 1976 werd meteen ook het verlovingsjaar van de twee. Dertig jaar later is het
verlovingsfeest nog eens overgedaan. Zowel voorzitter Willy Van Der Sype als secretaris Robert Van de Voorde geloven erin dat bij
een volgend treffen het huwelijk van de twee plassende beeldjes kan worden aangekondigd.

De voorbij jaren is de Garde van Mietje Stroel zeer actief geweest. Zo kon men via de lokale radio-omroep niet minder dan veertig
afleveringen van een luisterspel over het leven van Mietje Stroel horen en verschenen in het Zelzaatse reclameblad 88 afleveringen
van een beeldverhaal over het plassende meisje.

,,Zeer binnenkort starten we met onze legendewandeling in Zelzate.

Gidsen

Die doet negentien belangrijke plaatsen uit het leven van Mietje Stroel aan. De wandeling duurt ongeveer drie uur. Twee gidsen
worden nu opgeleid'', verklapte Robert Van de Voorde.

Oud burgemeester Livien Danschutter, voorzitter Erik Raveel van de cultuurraad, Robert De Bock, Beatrice De Caluwe, Gina
Vermeersch en Patricia De Corte werden onderscheiden als verdienstelijke personen.
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