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Kledingmarkt
Op vrijdag 22 en zaterdag 23 april is er een kledingbeurs. Hier kunt u tweedehands kleding kopen. De
locatie is de PKN-kerk, Kerkplein 1 in Oostburg. De beurs is op vrijdag open van 9.30 u tot 16 u en op
zaterdag van 9.30 u tot 12u. U bent van harte welkom om een kijkje te komen nemen en eens rond
te snuffelen wat er allemaal te koop is. Via de vrijwilligers kunt u een voucher krijgen voor het gratis
ophalen van kleding.
Koningsdag
Op woensdag 27 april is het Koningsdag. Koningsdag is een nationale feestdag in Nederland ter ere
van het staatshoofd. De meeste werknemers in Nederland krijgen deze dag vrij. Koningsdag wordt
gevierd met verschillende festiviteiten, waaronder rommelmarkten, festivals en het dragen van
oranje kleding.
4 en 5 mei
4 en 5 mei zijn 2 belangrijke dagen in Nederland.
• Op 4 mei vindt elk jaar de Nationale Herdenking plaats, ook wel bekend als
Dodenherdenking. Dan worden de Nederlandse slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog
herdacht. Ook denken we aan alle mensen die in latere oorlogssituaties en bij vredesmissies
zijn omgekomen. Dit jaar staan we extra stil bij de oorlog in Oekraïne. Om 20.00 uur is het in
het hele land twee minuten stil. De organiserende herdenkingscomités nodigen u van harte
uit om aanwezig te zijn bij de herdenkingen.
• 5 mei is het bevrijdingsdag. We vieren de bevrijding van Nederland in 1945 en staan samen
stil bij hoe belangrijk het is om in vrijheid te kunnen leven.
Programma herdenkingen 4 mei
Aardenburg
19.00 uur:
herdenkingsbijeenkomst in de Sint Baafskerk
19.45 uur:
stille tocht naar de algemene begraafplaats, herdenking en bloemenhulde bij
de oorlogsgraven
Breskens
19.30 uur:
verzamelen bij de Samen op Weg Kerk
19.40 uur:
‘stille omgang’, vertrek vanaf de Samen Op Weg Kerk
19.55 uur:
herdenkingsbijeenkomst op de begraafplaats
20.10 uur:
rondgang langs de oorlogsgraven en bloemenhulde
Cadzand
19.15 uur:
herdenkingsbijeenkomst in PKN Kerk in Cadzand-Dorp
19.45 uur:
stille tocht naar de algemene begraafplaats aan de Erasmusweg,
bloemenhulde en defilé langs de oorlogsgraven
Hoofdplaat
19.45 uur:
klok luiden bij het monument aan de Spuikom
19.55 uur:
herdenking en bloemenhulde bij het monument.
Oostburg
18.30 uur:
samenkomst in Kerkgebouw Open Haven aan het Kerkplein
18.45 uur:
herdenkingsprogramma met gedichten en muziek.
19.30 uur:
stille tocht vanaf het Kerkplein naar het monument aan het Raadhuisplein,
19.45 uur:
kranslegging en bloemenhulde
Retranchement
19.30 uur:
verzamelen en aansluitend een herdenkingsbijeenkomst bij het monument
op de Markt te Retranchement
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Schoondijke
19.00 uur:
19.45 uur:
Sluis
19.00 uur:
19.50 uur:

herdenkingsbijeenkomst in de Protestantse Kerk Schoondijke
stille tocht naar de begraafplaats bij het oorlogsmonument en bloemenhulde
herdenkingsbijeenkomst in de raadzaal van het Belfort
vertrek naar het oorlogsmonument aan de Groote Markt,
bloemenhulde en toespraken

Kerk
Vanuit de diverse geloofsgemeenschappen hebben wij te horen gekregen dat Oekraïense mensen
van harte welkom zijn bij de geloofsvieringen.
• Orthodoxe Parochie Gent.
De orthodoxe parochie van Gent verenigt orthodoxe christenen van 16 nationaliteiten en
biedt spirituele en materiële steun aan wie zich in een moeilijke situatie bevinden.
Op de website vindt u meer informatie over de diensten (https://gent.orthodoxekerk.be/)
• Vrij Evangelische Gemeente Nieuwvliet.
Iedere zondag om 10:00 uur is er een kerkdienst, iedereen is welkom en aanmelden is niet
nodig.
Sportaanbod
Een aantal sportverenigingen hebben een sportaanbod waar u gebruik van kunt maken. Sommige
sportaanbieders vragen een vergoeding sommige beschikken over een gratis aanbod.
U kunt uw interesse kenbaar maken door een e-mail te sturen naar oekraïne@gemeentesluis.nl .
Vermeld daarbij uw naam, waar u verblijft en uw telefoonnummer. Dan nemen wij contact met u op.

Sportvereniging
Fitr Company

Wat?
Fitness

Waar?

Voor wie?
Volwassenen
Adults

Turn 87

Gymnastiek
Gymnastics

Oostburg

Kinderen
Children

T.V. de
Boskreek

Tennis

Breskens

Moio
Beach

Bumpervoetbal en
Beach lacrosse

Cadzand

Volwassenen en
kinderen
Adults and
children
Vanaf 8 jaar
From the age of 8

Just a
fitclub

Yoga,
fatburning/workout,
steps choreo

Aardenburg en
Waterlandkerkje

Volwassen
Adults
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Handbooggilde
Sint
Sebastiaan

Boogschieten op
staande/liggende wip
Archery

Aardenburg

Volwassenen
Adults

Korfbalclub
BKC

Korfbal

Breskens

Volwassenen en
kinderen
Adults and
children

SV Oostburg

Voetbal
Soccer

Oostburg

Volwassenen en
kinderen
Adults and
children

Muziek
In Zuidzande (muziekvereniging Veronica) en Retranchement (Christelijke muziekvereniging
Excelsior) wordt gezamenlijk muziek gemaakt. Beide muziekverenigingen hebben aangegeven dat
Oekraïense vluchtelingen welkom zijn om mee te musiceren. U kunt van een instrument voorzien
worden. Opgeven kan via de vrijwilligers.
Fietsen
Er is een project waarbij tweedehands fietsen opgeknapt worden. Deze worden daarna verstrekt aan
de Oekraïense vluchtelingen die een fiets kunnen gebruiken. Als u een fiets wilt gebruiken, dan kunt
u contact opnemen met de vrijwilliger die u begeleidt.
Taal café
Vanaf 6 mei is er in Aardenburg elke vrijdagochtend van 10.30 uur tot 11.30 uur taal café in de
Samenkamer, Weststraat 37. Tijdens het Taalcafé kun je oefenen met het spreken van en luisteren
naar de Nederlandse taal. Maar ook elkaar beter leren kennen.
Elke bijeenkomst heeft een ander thema. Er heerst een gezellige sfeer en iedereen die aan zijn of
haar Nederlands wil werken, is van harte welkom.
Vrijwilligers staan voor je klaar om samen te praten over allerlei onderwerpen onder het genot van
een kopje thee en of koffie.
Wil je erbij zijn? Vraag dan de vrijwilliger om je uiterlijk 5 dagen vooraf aan te melden via
oekraine@gemeentesluis.nl onder vermelding taalcafé Aardenburg.
Momenteel onderzoeken we of we ook in Oostburg en Breskens een taalcafé kunnen opzetten. Meer
informatie hierover volgt later.
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Leefgeld
• Als u gehuisvest bent in een gemeentelijke opvang, dan ontvangt u € 260 per
persoon per maand aan leefgeld. Dit geld betalen wij aan u op uw
Nederlandse bankrekening. Zolang u nog geen bankrekening hebt, dan betalen wij u in
zogenaamde voorschotten uit.
• Als u gehuisvest bent via een particulier gezin, dan betalen wij naast het leefgeld van € 260,ook een huisvestingsbijdrage van € 215,- (volwassene) of € 55,- (kind) uit. Met het gastgezin
kunt u afspraken maken over het meebetalen aan vaste lasten. U kunt hier deze vergoeding
voor gebruiken.
Werkservicepunt
Het werkservicepunt kan u helpen bij het zoeken naar passend werk. Speciaal voor mensen uit de
Oekraïne worden er spreekuren gehouden. Op de volgende data bent u welkom:
Op maandag 2, 9 en 16 mei van 9.30 tot 12 uur in de hal van het gemeentehuis.
Zodra u gaat werken dient u dit aan de gemeente door te geven. De betaling van het leefgeld stopt
dan. U moet dan ook zelf een zorgverzekering afsluiten.
Zorgverzekering
Voor vluchtelingen uit Oekraïne wordt de zorg, zoals een bezoek aan de huisarts, volledig vergoed.
Ziekenhuizen en andere zorgaanbieders kunnen enkel bezocht worden na een doorverwijzing van de
huisarts. Zodra u gaat werken heeft u een zorgverzekering nodig. Meldt het bij de vrijwilliger die u
begeleidt als u een zorgverzekering wilt afsluiten.
Meer informatie:
• Zorgverzekeringslijn; de zorgverzekeringslijn is er voor gratis advies en praktische tips op het
gebied van zorgverzekeringen. Of u nu wel of niet verzekerd bent, u kunt altijd bellen. Bij
vragen, bel 0800-64 64 644. Of vanuit het buitenland +31 88 900 6960. Voor meer
informatie: ga naar website
• Zorgwijzer: de zorgwijzer is een onafhankelijke voorlichtings- en vergelijkingswebsite voor
zorgverzekeringen. Zij hebben een duidelijk overzicht gemaakt van hoe de medische zorg in
Nederland geregeld is voor vluchtelingen uit Oekraïne. Voor meer informatie: ga naar
website
Onderwijs
Zaterdag 23 april start de vakantie voor de kinderen van de basisschool. Zij zijn 2 weken vrij.
Maandag 9 mei start de school weer. De taxi is hiervan op de hoogte. Voor vragen over school kunt u
het best gebruik maken van de mail: marcvanvlierberghe@elevantio.nl.
Alle leerkrachten van de school wensen de kinderen een fijne vakantie hopen alle kinderen op 9 mei
na de vakantie weer terug te zien op school.
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