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Щотижневе повідомлення (22 квітня 2022) 

 
Ярмарок одягу 
У п’ятницю 22-го квітня та у суботу 23-го квітня можна відвідати ярмарок одягу. Ви можете 
купити секонд-хенд одяг. Де буде цей ярмарок одягу? В Остбурзі за адресою: PKN-Church, 
Oostburg, Kerkplein 1. У п’ятницю ви можете відвідати ярмарок з 09:30 до 16:00. У суботу ми 
будемо раді побачити вас тут з 09:30 до 12:00. 
 
День Короля: Koningsdag 
У середу, 27 квітня, ми святкуємо Koningsdag - День Короля - це особливий день у Нідерландах 
на честь нашого короля Віллема Олександра. Більшість співробітників не працюють у 
Koningsdag. Цього дня вулиці наповнюють сотні людей у помаранчевому одязі — на честь 
родинного кольору Оранської династії, всюди розгортаються ярмарки, фестивалі, гаражні 
розпродажі, проводяться концерти. 
  
4 та 5 травня 
Це дуже важливі дні в Нідерландах. 

• 4 травня – національний день, у який ми вшановуємо пам’ять жертв Другої Світової 
Війни. Ми також згадуємо про всіх людей, які загинули в інших війнах і миротворчих 
місіях. Цього року ми додатково приділяємо особливу увагу війні в Україні. О 20:00 по 
всій країні будуть дві хвилини мовчання. Меморіальні комітети запрошують вас 
відвідати один із численних меморіальних (пам’ятних) зібрань. 

• 5 травня ми святкуємо звільнення Нідерландів у 1945 році. Ми згадуємо про нашу 
свободу і про те, наскільки важливо жити у вільній країні. 

 

Розклад пам’ятних заходів-меморіалів 4-го травня 
 
Aardenburg 

19:00      меморіальне зібрання в Sint Baafskerk 
19:45  тихий марш до меморіалу на цвинтарі та урочисте покладання квітів до 

пам'ятників загиблим воїнам 
Breskens 

19:30      зібрання в церкві ‘Samen op Weg’  
19:40      тихий марш, розпочинаємо разом з церкви ‘Samen Op Weg’ 
19:55      меморіальне зібрання на цвинтарі 
20:10    урочисте покладання квітів до пам'ятників загиблим воїнам 

 
Cadzand 

19:15      меморіальне зібрання в церкві PKN church 
19:45  тихий марш до меморіалу на цвинтарі (Erasmusweg), урочисте 

покладання квітів до пам'ятників загиблим воїнам 
 Hoofdplaat 

19:45      церковні дзвони біля пам'ятника на Spuikom 
19:55      меморіальне зібрання покладання квітів до пам'ятників загиблим воїнам 

Oostburg 
18:30      зібрання в церкві ‘Open Haven’ (за адресою: Kerkplein) 
18:45      меморіальне зібрання з віршами та музикою 

       19:30      тихий марш, який починається з Kerkplein до пам'ятника (Raadhuisplein) 
19:45      урочисте покладання вінків і квітів до пам'ятників загиблим воїнам 
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Retranchement 
19:30     меморіальне зібрання біля пам'ятника Retranchement (за 

адресою: Markt) 
Schoondijke 

19:00       меморіальне зібрання в протестантській церкві Schoondijke 
19:45      тихий марш до меморіалу на цвинтарі та урочисте покладання квітів 

 
Sluis 

19:00       меморіальне зібрання біля Belfort у місті Sluis  
19:50   тихий марш до пам'ятника війни (за адресою: Groote Markt), урочисте 

покладання вінків і квітів 
 

Церкви 

Декілька віруючих громад повідомили нам, що вас запрошують у їхні церкви. 

• Православна церква у Генті (Orthodox Church Ghent); у Гентській Православній Церкві 
об’єднано 16 національностей. Вона надає духовну та матеріальну підтримку кожному, 
хто потребує допомоги. Ви можете знайти більше інформації на їхньому сайті: 
Orthodoxe Parochie (orthodoxekerk.be) 

• Вільна євангельська конгрегація у місті Nieuwvliet (Vrije Evangelische Gemeente 
Nieuwvliet); Щонеділі з 10:00 ви можете відвідувати цю церкву. Вам не потрібно 
додатково реєструватися, щоб відвідати її. 
 

Спортивні клуби 

У кількох спортивних клубах є можливість приєднатися до них та займатися різними видами 

спорту. Деякі клуби потребують додаткову плату, а в інші можна приєднатися безкоштовно. 

Якщо ви зацікавлені, ви можете надіслати нам електронного листа на адресу 

oekraïne@gemeentesluis.nl. Будь ласка, вкажіть своє ім’я, вашу поточну адресу/житло та номер 

телефону. Ми зв’яжемося з вами. 

Спортивний клуб Вид активності Де? Для кого? 

Fitr Company 
 
 
 
 

Фітнес  Дорослі 

Turn 87 
 
 

Гімнастика Oostburg Діти 

T.V. de 
Boskreek 
 

Теніс Breskens Дорослі та 
діти 

Moio 
Beach 
 

Бампербол і 
пляжний лакросс 

Cadzand З 8-ми років 

https://gent.orthodoxekerk.be/
mailto:oekraïne@gemeentesluis.nl
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Just a 
fitclub 
 
 
 
 

Йога, жироспалюючі 
тренування, степ-
аеробіка 

Aardenburg en 
Waterlandkerkje 

Дорослі 

Handbooggilde  
Sint 
Sebastiaan 
 
 

Стрільба з лука на 
гойдалках 
стоячи/лежачи 

Aardenburg Дорослі 

Korfbalclub 
BKC 

Корфбол Breskens Дорослі та 
діти 

SV Oostburg 
 

Футбол Oostburg Дорослі та 
діти 

 

Музика 

Якщо ви любите робити музику разом, ви можете відвідати Muziekvereniging Veronica (у місті 

Zuidzande) і Christelijke Muziekvereniging Excelsior (у місті Retranchement). Якщо у вас немає 

музичного інструмента, ми зможемо надати вам його. Зв’яжіться зі своїм волонтером, щоб 

домовитися про зустріч. 

Велосипеди 

Є людина, яка почала проект з ремонту та відновлювання секонд-хенд велосипедів. Якщо ви 

бажаєте користуватися велосипедом, будь ласка, зв’яжіться зі своїм волонтером.  

Мовне Кафе 

З 6-го травня ви можете відвідати Мовне Кафе в Арденбурзі, щоп’ятниці з 10:30 до 11:30 за 

адресою: Samenkamer in Aardenburg, Weststraat 37. Тут ви зможете слухати та практикувати 

нашу голландську мову. Також, ви зможете познайомитисяне не тільки з волонтерами, але й 

один з одним. Кожне зібрання має свою тему.  

Тут дуже затишно і раді всім бажаючим. А волонтери залюбки допоможуть навчитись говорити 

на різні теми за філіжанкою кави. Ви б хотіли прийти? Попросіть свого волонтера зареєструвати 

вас (бажано за 5 днів до), надіславши електронний лист на адресу oekraine@gemeentesluis.nl. 

На даний момент ми також намагаємося організувати мовне кафе в Остбурзі та Брескенсі. 

Сподіваємося повідомити вам про це протягом кількох тижнів. 

 

mailto:oekraine@gemeentesluis.nl
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 Допомога на проживання 

• Якщо ви живете в місці, яке вам надає наша спільнота, ви отримаєте 
€260= для кожної особи. Ця сума буде перерахована на ваш голландський банківський 
рахунок. Якщо у вас все ще немає рахунку в голландському банку, ми сплатимо суму 
наперед. 

• Якщо ви живете в приватному місці (наприклад, з іншою голландською сім'єю), ми 
також заплатимо €260= на кожну особу, і додатково ми заплатимо так званий житловий 
внесок: €215= для кожного дорослого і €55= для кожної дитини. За допомогою цього 
внеску ви можете домовитися про суму свого проживання з власниками або 
домогосподарством вашого приватного помешкання. 

 
Центр служби зайнятості - Werkservicepunt( Employment Service Centre/WSP) 
WSP-центр може допомогти вам отримати роботу. Спеціально для українців є спеціальні 
години роботи. Запрошуємо вас: 2, 9 та 16 травня з 09:30 до 12:00 у ратуші нашого містечка в 
Остбурзі – Oostburg,Nieuwstraat 22. 
 
Медичне страхування 
Біженці з України можуть отримати безкоштовну медичну допомогу, наприклад, коли потрібно 
відвідати лікаря загальної практики (сімейний лікар). Ви можете відвідати лікарню або 
спеціаліста лише за наявності листа від сімейного лікаря. Тому завжди спочатку відвідуйте 
лікаря загальної практики для отримання необхідного направлення. 
 
Коли у вас з'явиться робота, вам знадобиться медична страховка. Ви можете запитати свого 
волонтера як її отримати, коли вона вам знадобиться. 
 
Більше інформації: 

• Zorgverzekeringslijn: ви можете зателефонувати для безкоштовної консультації чи 
поради щодо будь-яких питань за номером 0800-6464644.  
Веб-сайт https://www.zorgverzekeringslijn.nl/ukrainian/#6 
 

• Zorgwijzer: Веб-сайт для порівняння різних видів медичного страхування 
https://www.zorgwijzer.nl/zorgverzekering-2023/zo-is-hier-de-medische-zorg-voor-
vluchtelingen-uit-oekraine-geregeld  

 
 
Школа 
У суботу, з 23-го квітня, починаються так звані травневі канікули. У дітей початкової школи 
канікули триватимуть до понеділка 9-го травня. У понеділок знову ми чекаємо дітей у школі. 
Таксі вже проінформовано щодо свят та канікул. Якщо у вас виникли будь-які запитання щодо 
щколи, ви можете надіслати електронний лист на адресу marcvanvlieberghe@elevantio.nl  
 
Веселих свят для всіх! 
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