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Zoete feestdromen...
Wij wensen u graag
 een zalig kerstfeest
en een voorspoedig

2020

W
ie een audiëntie
wil met de Kerst-
man of met hem
op de foto wil,
kan de komende
dagen naar de

Heuvenstraat in Zonhoven afzak-
ken. De Zonhovense Rotaryclub 
richtte er een leegstaand pand he-
lemaal in op maat van de Kerst-
man: met keuken, badkamer,
slaapkamer, leefruimte en bureau.

pen alvast het bedrag dat we vorig
jaar ophaalden, zo’n 25.000 euro,
te evenaren.” 
Geld inzamelen voor het goede 
doel doet de Rotaryclub niet al-
leen met het Huis van de Kerst-
man, maar ook met een prachtige
kerstparade. “De parade trekt 
door het centrum op vrijdag om
18.30 uur en  komt aan in de ver-
warmde tent op het kerkplein.”

X  Op zondag 22 december zal de Kerstman 
aanwezig zijn in zijn huis in de Heuven-
straat van 10 tot 12 uur en van 15 tot 17
uur en op woensdag 25 december van 15
tot 17 uur 

De Kerstman 
neemt dezer 
dagen zijn 
intrek in een 
pand in de 
Heuvenstraat, 
dat helemaal in 
kerstsfeer 
gebracht werd 
door de Rotary-
club van 
Zonhoven.
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Een leegstaande handelsruimte in 
de Heuvenstraat is dezer dagen dé 
trekpleister in het centrum van 
Zonhoven. De Rotaryclub heeft het 
pand ingericht als het Huis van de 
Kerstman en nodigt iedereen uit om 
er een kijkje te nemen. De op-
brengst gaat naar het goede doel.

“Alle kinderen zijn welkom voor
een bezoekje aan dit gezellig inge-
richt huis”, zeggen Johan Van-
hoyland en Bart Heleven van Ro-
tary Zonhoven. “Maar ook voor 
de ouders is het hier fijn vertoeven
in onze kerstbar.” 

Goede doelen
Het Huis van de Kerstman is een 
leegstaand pand dat eigendom is
van een van de leden van de Zon-
hovense Rotaryclub.  Het ligt pal
in het centrum van de gemeente en
werd door de handige heren en da-
mes van Rotary helemaal zelf in-
gericht. “Het is de bedoeling om 
met dit initiatief geld in te zamelen
voor verschillende goede doelen
zoals Ambulance wens, Dode-
hoek-projecten, ALS-liga enzo-
voort”, zeggen de leden. “We ho-

Kerstman strijkt 
neer in leegstaand 
handelspand
HUIS VAN DE KERSTMAN

ZONHOVEN 
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