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Reizen openbaar vervoer
Iedereen die met het openbaar vervoer reist betaalt hier zelf voor. Om te reizen met
het openbaar vervoer heb je een geldig vervoersbewijs nodig. Dit kan met een abonnement, los
kaartje of met een OV-chipkaart. Kijk voor meer informatie op: Vervoerbewijzen (connexxion.nl)
Kinderen die naar school reizen met het openbaar vervoer moeten (samen met hun vrijwilliger) een
OV-chipkaart aan vragen op naam. Dit moet voor de start van het nieuwe schooljaar zodat hier een
busabonnement voor aangevraagd kan worden. Geef het nummer van de persoonlijke OV-chipkaart
door aan oekraine@gemeentesluis.nl
Sticker in paspoort
De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) reikt in een aantal pilots verblijfsstickers uit aan
Oekraïense vluchtelingen. De verwachting is dat over een paar weken op grotere schaal gestart kan
worden met het uitreiken van verblijfsstickers op verschillende locaties in het land. Momenteel
worden de lessen uit de pilots meegenomen om het proces straks zo efficiënt mogelijk in te richten.
Vluchtelingen uit Oekraïne kunnen nu nog geen afspraak maken voor het ophalen van een
verblijfssticker.
Met een verblijfssticker kunnen Oekraïense vluchtelingen aantonen dat zij in Nederland mogen
verblijven en werken zolang de Europese richtlijn Tijdelijke Bescherming van kracht is. De sticker
wordt door de IND in het paspoort geplakt. De sticker is nu nog niet noodzakelijk voor een legaal
verblijf in Nederland, omdat de IND coulant omgaat met de geldende vrije termijn. Dit geldt ook voor
werken in Nederland. Vanaf komend najaar is wel een bewijs van rechtmatig verblijf nodig om te
mogen werken.
De verwachting is dat de IND ongeveer 1200 Oekraïners per dag kan voorzien van een bewijs van
rechtmatig verblijf. Op dit moment zijn er in totaal bijna 65.000 Oekraïners die onder de Europese
richtlijn vallen en in aanmerking komen voor een sticker. Zij kunnen daar straks via een online
planner een afspraak voor maken. Dit proces geldt voor vluchtelingen uit Oekraïne die geregistreerd
zijn bij de gemeente en dus bekend zijn bij de IND. Zodra de afsprakenplanner online is, volgt meer
informatie.
Werk en zorgverzekering
Gaat u werken? Meld dit dan bij de gemeente of uw vrijwilliger. Het is belangrijk om dit te melden
zodat wij uw contract voor u kunnen checken. Zodra u werk heeft dan heeft valt u niet meer onder
de landelijke regeling die zorg voor Oekraïnse mensen vergoedt.
Meer info vind u op: Uit Oekraïne - Jouw situatie - Zorgverzekeringslijn
Als u werkt of gaat werken dan sluit u zelf een wettelijk verplichte zorgverzekering af.
Doe dit zo snel mogelijk na ingang van uw contract!
Als u werkt, dan kunt u recht op zorgtoeslag hebben. Zorgtoeslag is een vergoeding vanuit de
Rijksoverheid en is bedoelt voor het betalen van de premie van de zorgverzekering.
De hoogte van de zorgtoeslag is afhankelijk van uw inkomen. Zorgtoeslag vraagt u aan met een DigiD.
https://www.digid.nl/digid-aanvragen-activeren/
Er zijn vrijwilligers beschikbaar die zich gespecialiseerd hebben in het helpen afsluiten van
zorgverzekeringen en het aanvragen van een DigiD.
Neem voor meer informatie over het afsluiten van een zorgverzekering en het aanvragen van een
DigiD contact op met de vrijwilliger die u begeleidt, zij kunnen u doorverwijzen.
Nederlandse les
Vanaf 5 juli kan iedereen vanaf 18 jaar op dinsdag Nederlandse les volgen. Een les duurt drie uur en
in totaal worden er tien lessen aangeboden. De laatste les is dus op 6 september.
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De lessen vinden plaats op dinsdag in Scholierencentrum Time-Out, Torenweidelaan
5, 4501 AK te Oostburg.
De dag wordt ingedeeld in drie groepen:
09:00 – 12:00 uur
Groep 1
13:00 – 16:00 uur
Groep 2
18:00 – 21:00 uur
Groep 3
Wilt u een les volgen? Dan horen we graag welke groep uw voorkeur heeft. Dit kunt u doorgeven via
oekraine@gemeentesluis.nl . In ieder groep is plaats voor 12 personen en vol = vol. Het is dus
belangrijk dat u snel aanmeldt. Zo bent u verzekerd van een plekje.
Zomerprogramma
Net als de Nederlandse kinderen is het ook voor de Oekraïense kinderen zomervakantie van zaterdag
23 juli tot en met zondag 4 september.
We proberen een zomerprogramma samen te stellen waarbij de kinderen elkaar 1 of 2 keer per week
ontmoeten en samen leuke dingen doen.
Als u suggesties heeft voor dit programma of ons wil helpen als vrijwilliger in de begeleiding van de
kinderen, laat dit dan weten via oekraine@gemeentesluis.nl
Mentale hulp
Als je vlucht naar een ander land moet je familie en vrienden achterlaten. En ook je huis en je werk.
Dit is zwaar voor iedere vluchteling. Je voelt je dan soms minder gezond. Da t is heel normaal. Vaak
gaan deze klachten na een tijdje over. Soms heb je hulp nodig om weer beter te worden.
Hier vind u meer informatie: Als-je-stress-hebt-veel-denkt-en-slecht-slaapt_Oekrains.pdf (pharos.nl)
Covid-19/Corona
Sinds half juni hebben we een stijging in het aantal Covid-19/corona-besmettingen. Daarom is het
belangrijk om de coronaregels na te leven:
- Was uw handen regelmatig
- Hoest en nies in uw elleboog
- Zorg voor voldoende frisse lucht
- Blijf thuis bij klachten en doe een zelftest
Als u coronaklachten heeft, dan doet u een zelftest. Deze testen kunt u nu al afhalen bij het KCC in
Oostburg. Als de zelftest positief is, dan moet u in quarantaine. Geef het ook door aan de vrijwilliger
die u begeleidt als u een positieve zelftest heeft.
Zelftesten kunt u ook kopen bij de supermarkt of drogist.
Meer informatie: Коронавірус - Pharos
Rijksvaccinatie- en preventieprogramma
Als u ingeschreven bent in onze gemeente, dan wordt u automatisch meegenomen in het landelijke
vaccinatie- en preventieprogramma. U krijgt bijvoorbeeld een uitnodiging voor een specifieke
vaccinatie of onderzoek. Deze uitnodigingen zijn gekoppeld aan leeftijd. U bent niet verplicht om
mee te doen aan de preventieonderzoeken.
Geld Wisselen
Vanaf 15 juni 2022 kunnen Oekraïners in Nederland eenmalig maximaal 10.000 contante hryvnia
omwisselen. Dit kan bij GWK Travelex. Meer informatie staat op www.refugeehelp.nl/cash
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Zwemmen in de Zee
Het wordt steeds mooier weer. Mogelijk dat u de komende tijd onze stranden gaat
bezoeken. Let er dan bij het zwemmen in de zee op dat er een sterke stroming zit in
de zee, met name bij afgaand water. Deze kan heftig en onvoorspelbaar zijn waardoor u verrast kan
worden. Let goed op bij zwemmen in open water als u niet geoefend bent.
Er zijn verschillende stranden in onze gemeente waar er toezicht is door strandwachten.
•
•
•
•
•

Retranchement: 't Zwin tussen strandpaviljoens de Zeemeeuw en de Strandloper;
Cadzand-Bad tussen strandpaviljoens de Piraat en Caricole;
Nieuwvliet tussen strandpaviljoens de Strandganger en de Boekanier;
Groede bij strandpaviljoen PUUR;
Breskens tussen strandpaviljoens Loods Tien en 't Halve Maentje.

Op deze locaties zijn er strandwachten aanwezig en vindt u een EHBO post. Met vlaggen geeft de
strandbewaking aan of het veilig is om te recreëren in de zee. De bewaakte zwemgebieden zijn met
vlaggen weergegeven op het strand aan de hoogwaterlijn. Als u links en rechts een rood met gele
vlag ziet wapperen, bevindt u zich in een bewaakt zwemgebied. Aan de laagwaterlijn is het bewaakte
zwemgebied aangegeven door middel van oranje boeien.

Betekenis vlaggen
Rood/Geel: strandwacht aanwezig

Rood: zwemmen verboden
Geel: zwemmen gevaarlijk
Windzak: drijvende voorwerpen verboden
Wit met vraagteken: kind gevonden

Jota Oostburg
JOTA is het initiatief van een aantal kerken in West Zeeuws-Vlaanderen en wordt gerund door
enthousiaste vrijwilligers. Regelmatig zijn er activiteiten. Ook Oekraïense mensen zijn welkom om
deel te nemen.
Agenda:
23 juni:
24 juni om 10 uur:
24 juni om 19 uur:
25 juni 10 uur tot 12 uur:
8 juli :
12 augustus om 14 uur:

YammYammy kookworkshop voor de kinderen
Wandelen op vrijdag
Spelletjesavond
JOTA-reparatie
Creatieve middag voor alle leeftijden in het kader van de seizoenen
vieren
Zomerwandeling

Meer info en aanmelden voor activiteiten kan bij JOTA (0117) 308 154 of via
jota.oostburg@gmail.com.
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