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Aan de inwoners van de wijk ’t Lindeken,
Na het wegvallen van onze paaszoektocht in april en onze Lindekensfeesten deze
zomer hadden we al onze hoop gericht op de sinterklaasrondrit op zaterdag
5 december. Maar helaas, ook hier strooit het coronavirus roet in het eten. En de
zwarte pieten zijn nu wel wat roet gewend van in alle schoorstenen te kruipen, met
covid-19 zijn we toch liever wat voorzichtiger. De Sint is immers al een oude man en
moet toch wat extra opletten. In het belang van ieders gezondheid kunnen wij nu ook
niet anders dan onze sinterklaasrondrit niet te laten doorgaan.
Sinterklaas en zijn zwarte pieten zullen dit jaar dus geen koetstochtje maken door
onze wijk om cadeaupakketjes uit te delen aan kindjes die zich ingeschreven hadden
en de kindjes zullen dus ook niet eventjes bij Sint en piet op de koets kunnen komen
voor een babbeltje en een foto. We willen immers niet het risico lopen dat we
hiermee het coronavirus verder helpen verspreiden.

Maar we willen de lieve kindjes van Wijk ’t Lindeken toch niet helemaal met lege handjes achterlaten. Daarom
staat er op de achterkant van deze brief een mooie kleurplaat. Wie wil mag deze tekening helemaal inkleuren en
binnenbrengen bij:
- Arsène De Groote, Elslo 114
- Martin Lasseel, Droogte 2
Jullie hebben tot en met vrijdag 4 december de tijd om de tekening in te kleuren en ons te bezorgen.
Wij geven alle tekeningen dan aan de Sint en samen met zijn pieten zal Sinterklaas er 3 tekeningen uitkiezen die
een extra snoepcadeautje verdienen. De 3 gelukkige kunstenaars krijgen van ons een lekkere chocolade klaas.
Let er wel op dat jullie je naam en adres invullen in het voorziene kadertje op de kleurplaat, zodat we de
chocolade klaas bij jullie kunnen afleveren als je tot de gelukkigen behoort.

Onze dank gaat uit naar onze sponsors:
Bakkerij De Pauw, Droogte 18

Leonidas Confiserie Bonbolino, Hofbilkstraat 52

Carrefour Market, Elslo 73

Sono Rent & Event

Ook nog even dit:
Wij hebben aan de Sint gevraagd of hij ook eventjes tijd kon maken om een kleine videoboodschap in te
spreken voor alle kindjes van Wijk ’t Lindeken en hij heeft ons beloofd dat hij dat zeker en vast zou
doen. Volg dus zeker onze facebookpagina www.facebook.com/wijkcomite.tlindeken om deze
boodschap niet te missen!
Veel kleurplezier!
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