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Rotary Oostburg gaat in de decembermaand hartenwensen 
vervullen. Met deze kerstactie richt de serviceclub zich op de 
eigen inwoners in West-Zeeuws-Vlaanderen. In alle kernen 
plaatst de gemeente Sluis vlak na Sinterklaas een flinke 
kerstboom. Hierin kan iedereen met een koordje of lint zijn of 
haar kerstwens hangen.

OOSTBURG –   Bij het ZVA zit 
woensdag 1 of 8 december, de 
datum is nog niet zeker, een 
aparte ‘kerstbal’kaart. Hier-
op kan men de wens schrij-
ven. Rotary stelt een mooi 
bedrag beschikbaar waarmee 
tien hartenwensen in vervul-
ling kunnen gaan waarbij wel 
wat hulp nodig is. Floor Pieters 

van Rotary Oostburg: “Het kan 
ook een bijzondere verrassing 
betreffen voor bijvoorbeeld 
een familielid of buur.” Op de 
‘wens’kaart kunt u uw naam 
en adres invullen. Alleen een 
telefoonnummer mag ook. 
Mark de Kok: “Misschien zijn 
er wensen bij die men niet zo-
maar publiekelijk in een boom 
wil hangen, dan kan men ons 
ook mailen. Het adres maken 
we later bekend.”

Op zondagavond 12, 19 en 26 
december gaan Rotarians alle 
dorpen langs om de wen-
sen van de voorbije week uit 
de kerstbomen te halen. Een 
kleine commissie bekijkt de 
wensen en maakt vervolgens 
een selectie. Floor Pieters nog-
maals. “We proberen de wen-
sen die worden gehonoreerd 
zo snel mogelijk te vervullen, 
het liefst in de december-
maand. Er kunnen wensen bij 
zijn die pas in het vroege voor-
jaar gerealiseerd kunnen wor-
den, ik denk bijvoorbeeld aan 
hulp voor iets in de tuin. Ook 

die mogen in de boom worden 
gehangen.” Rotary benadrukt 
dat met de grootst mogelijke 
vertrouwelijkheid wordt om-
gegaan met de wensen.
Mark de Kok: “We leggen snel 
contact met de mensen wiens 
hartenwens wordt uitgeko-
zen. Laat wel weten of het echt 
een verrassing moet zijn, want 
dan zijn we natuurlijk nog 
voorzichtiger bij het terugbel-
len.”  De wens-kerstkaart ge-
mist bij de krant? Rotary zorgt 
dat er extra kaarten liggen bij 
alle plaatselijke supermarkten. 
In december doet het ZVA na-
tuurlijk verslag van deze hart-
verwarmende actie. 

KERST 2021

Rotary Oostburg heeft oog 
voor de eigen regio. De 
meest bekende activiteit is 
de Lange Strangetocht aan 
het eind van de zomer. De 
deelnemers wandelen van 
Retranchement naar Bres-
kens. Met de opbrengst 
worden verschillende goe-
de doelen gesteund.

Hartverwarmende kerst-
wensboom actie Rotary 

Rotary Oostburg maakt tien kerstwensen waar! Enkele fictieve voorbeelden. *Met moeder 
van bijna honderd willen we terug naar haar roots. We hebben aangepast vervoer nodig. 
*Onze gehandicapte zoon wil ontzettend graag een keer naar Ajax. We hebben het echter 
niet breed. * Zoveel mensen, zoveel wensen. Laat uw fantasie werken!
Foto: Floor Pieters, Petra Jongman, Alexander Geyssens, Sophie Oosterlee en Mark de Kok 
zetten er met de andere Rotarians de schouders onder.

Het logo van de kerstactie.
SERVICECLUB LAAT 
TIEN HARTEN-
WENSEN IN 
VERVULLING GAAN


