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AARDENBURG
Dorpshuis, 13.30 uur:
Kaarten; 
AXEL Museum Het
Warenhuis, 12.30 uur:
expositie Beeld-
schoon; 
Gregoriuscentrum,
14.00 uur: Kaarten; 
CLINGE Sportveld,
10.00 uur: Wandelen; 
GRAAUW Gemeen-
schapshuis, 14.00
uur: Dansen; 
GROEDE De Groese
Duintjes, 20.00 uur:
Popquiz; 
HULST Hotel Hulst,
13.30 uur: Kaarten; 
Jongerencentrum
Komma, 15.00 uur:

Open; De Tivoli, 15.30
uur: Sport BSO; 
KLOOSTERZANDE
WZC Antonius, 10.30
uur: Kerstdienst;
12.00 uur: Kerstmaal-
tijd; 
KOEWACHT De Vlas-
chaard, 19.30 uur:
Openbare vergade-
ring dorpsraad; 
NIEUW-NAMEN De
Kauter, 19.00 uur: Vo-
gelexpositie; 
OOSTBURG Eligius-
zaal, 14.00 uur: Kaar-
ten; 
Zwincollege, 15.00
uur: Kerstmarkt; 
SAS VAN GENT Indu-
strieel Museum,

12.30 uur: Open; 
SINT-JANSTEEN De
Warande, 14.30 uur:
Kerstmiddag oude-
rensoos; 20.00 uur:
Bloemschikken; 
TERNEUZEN
Scheldetheater,
20.00 uur: Einde-
jaarsshow Maikel
Harte; 
WESTDORPE Café
de Tukker, 13.30 uur:
Kaarten (bieden); 
ZAAMSLAG
Het Podium, 20.00
uur: Festival of Les-
sons and Carols; 
ZUIDDORPE ‘t
Kaaike, 13.30 uur:
Bingo.

MIJN DORP, MIJN STAD

Werken, vrienden maken en pro-
beren het leven op de rit te krij-
gen. Dat doen 25 werknemers
bij werkleerbedrijf De Eenhoorn
in Oostburg. Kevin Vermeire uit
Sluiskil plukt er de vruchten van.
,,Het gaat steeds beter met me.”

Bob Maes
Oostburg

De gemeente Sluis, sociaal werkbe-
drijf Dethon en Emergis - instelling
voor geestelijke gezondheidszorg -
hebben samen het project ‘werken
werkt’ opgetuigd. In de beschutte
werkplaats De Eenhoorn in Oost-
burg doen cliënten van alles.  Ze
maken kunststof bekerhouders
voor ‘s werelds grootste koffieketen
Starbucks, of displays voor bekende
merken als JBL en Yamaha. De
werknemers doen dat met behoud
van uitkering. Ze krijgen 1 euro per
uur en hoeven geen eigen bijdrage
te betalen. Het project, in maart
2018 gestart, is een van de pijlers
van het armoedebeleid van de ge-
meente Sluis. 

Freesmachine
Voor Kevin Vermeire (34) uit Sluis-
kil is het een uitkomst. Hij staat aan
de knoppen van de freesmachine.
,,Ik ben hier anderhalf jaar geleden
begonnen. Bijna vijf jaar lang zat ik
thuis. Ik werd door alle bedrijven
afgewezen, steeds kwam ik onder-
aan de stapel terecht.” 

Hij zat compleet in de put. Hij
had problemen met drugs en moest
zijn rijbewijs inleveren. In de be-
schutte werkplaats bloeit hij hele-
maal op. ,,Ik werk hier nu 32 uur,
heb hier vrienden gemaakt waar-
mee ik in het weekend een bakje
koffie drink. Vroeger zou ik dan
gaan gamen en blowen, want ik had
geen sociale contacten. Nu ik af-
stand van de drugs heb gedaan, gaat

het steeds beter met me. Ik heb het
op de rit. Misschien vind ik later
wel een reguliere baan.”

Zelfvertrouwen
Zover is het nog niet. De werkne-
mers zetten voorzichtige stappen.   

,,We doen ook aan een beetje na-
zorg”, zegt Clen de Kraker, bedrijfs-
manager van Dethon. ,,En de soci-
ale controle is groot”, vult Helma
Sinnecker, werkbegeleider van
Emergis, aan. ,,Het is belangrijk dat
de cliënten het huis uitkomen en

hier naar hun werk gaan. We laten
ze bewust niet kleien of kaartjes
maken. Het is geen dagbesteding.
Ze bewerken met machines kunst-
stof, monteren schuttingen of pak-

ken schroefjes in. Door echt te wer-
ken, groeit hun zelfvertrouwen.” 

Het doel is niet een zo groot mo-
gelijke productie te draaien, bena-
drukt Sinnecker. ,,Of iemand tien
of twintig dozen inpakt, zal ons een
zorg zijn. Als ze maar werken.”
Wethouder Marianne Poissonnier
hoopt dat het project ook in andere
plaatsen wordt opgepakt. Nu al rei-
zen drie cliënten uit Hulst naar
Oostburg. Sinnecker: ,,Het zou toch
mooi zijn als zij ergens in Hulst in
een beschutte werkplaats aan de
slag kunnen.”

Werknemers bloeien 
op in werkleerbedrijf  

Armoedebeleid gemeente Sluis: project ‘Werken werkt’ 

▲ Kevin bedient met de computer de freesmachine achter hem. Naast hem werkbegeleidster Helma.
FOTO PETER NICOLAI

SLUISKIL

Kerstzangavond
in de kerk
In de Protestantse kerk
in Sluiskil wordt morgen
een kerstzangavond ge-
houden. Er is samen-
zang en muziekvereni-
ging Sluiskil en het pro-
testants kerkkoor tre-
den op. Belangstellen-
den zijn om 19.30 uur
welkom.

HULST

Kerstmarkt in
Stationsplein
Brasserie ‘t Perronneke
houdt morgen, zaterdag
en zondag een kerst-
markt in winkelcentrum

Stationsplein. Samen
met de ondernemers
van het winkelcentrum
maakt de brasserie het
mogelijk om eigen arti-
kelen te verkopen tij-
dens de kerstmarkt. De
markt is morgen te be-
zoeken tussen 12.30 en
21.00 uur, zaterdag tus-
sen 10.00 en 18.00 uur
en zondag tussen 12.00
en 18.00 uur.

TERNEUZEN

Big Swing Band
De Vlaams-Nederlandse
Big Swing Band geeft
zaterdag een concert in
Porgy en Bess. De band
uit Sas van Gent is een
amateur bigband, be-

staande uit 18 vrienden
uit Oost- en West-Vlaan-
deren. De 18-koppige
band brengt een afwis-
selend programma van
swing tot fusion en pop.
Het concert begint om

20.30 uur in Porgy en
Bess in Terneuzen.
Kaarten zijn verkrijgbaar
op de avond zelf en kos-
ten 15 euro per stuk.
Meer informatie op 
porgyenbess.nl.

IN DE REGIO

▲ De Big Swing Band treedt zaterdag op in 
Terneuzen. FOTO CAMILE SCHELSTRAETE

Leerlingen
Reynaert
wandelen voor
goede doelen
HULST Zeven kilometer lopen
en onderweg hindernissen
slechten als een zenuwenspiraal,
klimmuur en een touwbrug.
Leerlingen van het Reynaertcol-
lege in Hulst wandelen morgen
de Winter Obstacle Run voor di-
verse goede doelen.

Het Reynaertcollege sluit elk
jaar weer af met een kerstactie.
Deze keer zullen de leerlingen,
vrolijk verkleed, een parcours
door Hulst afleggen. Ze maakten
zelf de zenuwenspiraal, leerlin-
gen van de Praktijkschool maak-
ten de klimmuur. Ook is er een
megajump met een val van vier
meter, een container met touw-
brug (van firma Piessens in Hei-
kant), moeten ze de  wallen be-
klimmen, spijkers slaan bij sto-
merij De Zon en door autoban-
den lopen bij Profile. Onderweg
krijgen ze een kleurpoederdou-
che en na afloop chocolademelk.

De leerlingen laten zich spon-
soren. De opbrengst gaat naar
vijf goede doelen, zoals het Ro-
nald McDonald Kinderfonds,
Kattekus uit Sluiskil en Stichting
ALS. De start is om 09.00 uur, de
laatste doorkomst is rond 13.00
uur. Wie de leerlingen wil ko-
men aanmoedigen, is welkom.

TERNEUZEN Teyla de
Meijer uit Terneuzen ont-
ving gisteravond van wet-
houder Jack Begijn het dui-
zendste C-diploma in het
Terneuzense zwembad. Als
cadeautje kreeg ze ook
een cursus zeemeermin-
zwemmen. De Vliegende
Vaart telt sinds 2008 de di-
ploma’s. Het sportcentrum
viert dit jaar ook vijftig jaar
overdekt zwemles.

Duizendste 
C-diploma

We laten ze bewust
niet kleien of kaartjes
maken. Het is geen
dagbesteding
– Helma Sinnicker, begeleidster


