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Boek "Grenzeloos Sint-Laureins"
te koop voor 25 euro bij de
gemeente Sint-Laureins

Grenzeloos Sint-Laureins, een
tocht langs landschappen en
erfgoed In het boek "Grenzeloos
Sint-Laureins" wordt duidelijk
hoe onze gemeente, de mensen
en de dorpen groeiden tot wat
ze vandaag zijn. Een boek met
zestien verhalen vol geschiedenis
en interessante weetjes en met
daarenboven beeldscho...

Op zoek naar een origineel
geschenk ? Kies voor een
Sente(n)bon !

Met de Sente(n)bon kan je terecht 19/09/17
bij alle plaatselijke handelaars
en horecazaken van groot SintLaureins. Er zijn Sente(n)bons met
een waarde van 10 euro, 25 euro
en 50 euro. Deze bon is te koop op
volgende plaatsen: - gemeentehuis
Sint-Laureins - bibliotheek SintLaureins - dienstencentrum Wat...

Groepsaankoop
stookolietanksanering loopt nog
tot 31 juli 2019

Plan je de omschakeling van
21/01/19
stookolie naar aardgas of een
andere warmtebron? Of bent je
al omgeschakeld, maar is uw
stookolietank nog niet gesaneerd?
Doe dan mee aan de groepsactie
stookolietanksanering van Veneco
en geniet van uitzonderlijke
voorwaarden. De prijzen en meer
info over deze groeps...

Maak ruimte voor OostVlaanderen 2050 : jouw mening
telt !

Provincie maakt samen met jou
8/04/19
ruimte voor Oost-Vlaanderen
2050 Iedereen heeft plaats
nodig om te wonen, te werken
en te ontspannen, maar onze
beschikbare ruimte raakt stilaan
opgebruikt. De Provincie maakt
daarom werk van een nieuw
Ruimtelijk Beleidsplan met daarin
de langetermijnvisie voor het ...

Informatie werken Sint-Laureins

De dorpskernverniewing in
26/04/19
Sint-Laureins is van start
gegaan. Zowel de werken aan de
elektriciteit door aannemer Hardo,
als de hoofdwerken door aannemer
Aclagro, zullen in verschillende
fases uitgevoerd worden. U vindt
hier een handig overzicht. De
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gemeente Sint-Laureins probeert u
over de werken...
Werken in Sint-Laureins

De gemeente Sint-Laureins
probeert u over de werken en
de bijhorende hinder zo goed
mogelijk te informeren. Voor een
overzicht van alle hinder in uw
streek, kunt u ook steeds terecht
op Geopunt Vlaanderen. De
hinder wordt daar voor u in kaart
gebracht: Dorpskernvernieuwing
Sint-Laureins De do...

BeNeLadiesTour op zaterdag 20
juli in Watervliet

De zesde editie van de BeNe
10/05/19
Ladies Tour (WE 2.1) staat
in de steigers. Van donderdag
18 tot en met zondag 21 juli
2019 rijdt de wereldtop van het
vrouwenwielrennen opnieuw door
België en Nederland. Op zaterdag
20 juli krijgen de rensters, net als
de voorgaande jaren, een tweeluik
voor de wielen ...

De nieuwe blauwe zak is een feit!

Vanaf juni 2019 mogen er méér
21/05/19
plastic verpakkingen in de PMDzak gedeponeerd worden! Naast
de gebruikelijke plastic flessen
en flacons, metalen verpakkingen
en drankkartons komen daar nu
ook volgende plastic verpakkingen
bij: - plastic schaaltjes, vlootjes
en bakjes (van bijvoorbeeld vlees,
bot...

WZC Sint-Jozef zoekt
vrijwilligers!

Het woonzorgcentrum Sint-Jozef 23/05/19
zoekt vrijwilligers... ...met groene
vingers, die houden van de natuur
en onze bloemetjes af toe eens
willen buiten zetten! Heb jij zin
om de bloemen en de planten van
het woonzorgcentrum twee maal
per week te verzorgen? Heb jij zin
om samen met onze bewoners en
m...

Spaarzaam met water!

Door de droge zomer vorig jaar en 24/05/19
het droge voorjaar dit jaar is het
belangrijk dat iedereen spaarzaam
omgaat met water, ongeacht of het
nu een hete zomer wordt of niet.
Tips voor huis en tuin: Besproei
uw gazon niet ! U zal merken
dat het gazon zich na een droge
periode sneller herstelt dan ge...
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Goed gebruik van
gewasbescherming

Bij het gebruik van
gewasbeschermingsmiddelen
moet men de gebruiksaanwijzing
en alle andere vermeldingen
in verband met
voorzorgsmaatregelen naleven.
Deze vindt men op het etiket
en de optionele bijsluiter.
Soms zijn verschillende
gewasbeschermingsmiddelen, op
basis van eenzelfde werkzame
stof, ...

27/05/19

Help uitkijken naar de Aziatische
hoornaar!

Het INBO (Instituut voor Natuur
en Bosonderzoek) en Honeybee
Valley vragen aan iedereen om
uit te kijken naar de Aziatische
hoornaar en waarnemingen
te melden voor onderzoek en
beheer. De Aziatische hoornaar
is een invasieve uitheemse wesp
en vormt een bedreiging voor
honingbijen en bestuivers. ...

28/05/19

Koninklijke Fanfare Nooit
Gedacht viert 100 jaar bestaan!

De Koninklijke Fanfare Nooit
4/06/19
Gedacht bestaat 100 jaar! Dat
wordt gevierd op 6 en 7 juli
in en op de terreinen van de
culturele site De Meet te Bentille
met verschillende optredens
en een doorlopend te bezoeken
fototentoonstelling van de Fanfare.
Programma: Op zaterdag 6 juli om
18u is er een deg...

Probeer verschillende sporten uit
met SportieGO!

Wil jij graag verschillende
sporten uitproberen zonder
extra verplaatsingen en extra
kosten? Dat kan! Sluit je aan
bij SportieGO!, een nieuwe
omnisportclub van Sportievak
vzw, in samenwerking met de
sportdienst Sint-Laureins. Wie?
Wat? Waar? Wanneer? # voor
kinderen van het 1e t.e.m. het 3e
leer...

Minder Mobielen Centrale zoekt
chauffeurs!

De minder mobielen centrale
14/06/19
van het OCMW helpt mensen
met verplaatsingsproblemen naar
o.a. doktersafspraken, bezoek
aan familielid in ziekenhuis,
boodschappen doen, … De
chauffeurs: - bepalen zelf wanneer
ze kunnen rijden - krijgen een
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kilometervergoeding (0,3539 €/
km) - zijn verzekerd via het O...
Nieuwe vacatures binnen
gemeente Sint-Laureins

Gemeente Sint-Laureins
18/06/19
is op zoek naar kinesist en
ergotherapeut bij het OCMW.
Maar ook verpleegkundigen en
zorgkundigen kunnen nog steeds
solliciteren. Klik hier voor meer
info over deze vacatures en hoe te
solliciteren.

Oogst op 't Stee doet een oproep!

Op donderdag 15 augustus vindt
opnieuw Oogst op 't Stee plaats
in Watervliet. Een initiatief van
de lokale handelaars, horeca
en verenigingen met onder
andere een ambachten markt,
kunstenaars, kinderanimatie,
hapjes en dranken en optredens.
Dit jaar stelt ook de Onze-LieveVrouw-Hemelvaartkerk h...

WZC Sint-Jozef zoekt jobstudent
kinesitherapie

Hou jij van het zorgen voor
21/06/19
mensen met nood aan revalidatie?
Heb je een hart voor senioren?
Kan je zelfstandig werken
en bezit je een grote dosis
verantwoordelijkheidszin? Dan
ben jij de geschikte kandidaat voor
onze studentenjob kinesitherapie: zomermaanden (juli en augustus) zo snel m...

Sluitingsdagen Dorpshuis
Watervliet en Bpost Watervliet
tijdens de zomermaanden

Het Dorpshuis in Watervliet zal
21/06/19
uitzonderlijk op volgende dagen
gesloten zijn: - maandagnamiddag
24 juni 2019 - woensdagnamiddag
26 juni 2019 - donderdag 11
juli 2019 - vrijdag 12 juli 2019
- donderdag 15 augustus 2019 vrijdag 16 augustus 2019 Er zullen
geen zitdagen plaatsvinden in het
Dor...

Sportlessen voor 50-plussers

De gemeentelijke sportdienst
24/06/19
organiseert sportlessen voor 50plussers uit onze gemeente. Alle
activiteiten worden afgestemd
op de doelgroep en staan
onder begeleiding van een
gediplomeerde lesgever. - Vrijdag
29 juni 2019: Canadese kano aan
de Boerekreek van 14 uur tot 16
uur - Vrijdag 30 august...
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Gemeente Sint-Laureins zoekt
leefgroepbegeleider

Gemeente Sint-Laureins zoekt
een leefgroepbegeleider (m/
v) voor een tewerkstelling
in het WZC Sint-Jozef. De
leefgroepbegeleider staat in voor
het organiseren en begeleiden
van zinvolle individuele en
collectieve activiteiten in het
woonzorgcentrum. Hij/zij is
verantwoordelijk voor het creëren
v...

Fietsroute Fiets&Ontdek staat
online

Op Pinkstermaandag 10 juni vond 25/06/19
de 3de editie van Fiets&Ontdek
plaats. Een leuke fietstocht van
ongeveer 30 km langs mooie
toeristische plaatsen. De fietsroute
werd door velen 'gesmaakt' en
staat nu ook online. Wil je ze ook
eens fietsen? De route vind je hier.
Klik hier voor meer informatie
in...

Energiezuinig bouwen en
verbouwen

Ben je van plan je woning te
renoveren of heb je nieuwbouw
plannen, informeer je dan
goed vooraf op welke manier
je dit energiezuinig kan
doen en welke premies je
hiervoor kan ontvangen.
Renovatiebonus? Op de website
www.benoveren.fluvius.be vind
je een overzicht van de premies
wanneer je een da...

Zorg voor de rand loont

Als eigenaar of gebruiker van
27/06/19
grond welke aansluit bij een
waterloop of gracht moet je
opletten met handelingen. Er zijn
strikte regels ter bescherming van
de kwaliteit van het oppervlakte
water. Het is verboden de oever
en de rand te behandelen met
pesticiden en met meststof. Tot 1m
naast de ta...

TERSANA vzw: het
bodemsaneringsfonds voor
de garage-, carrosserie-, en
landbouwmachinesector.

Tersana is een fonds dat door
27/06/19
de Vlaamse overheid werd
erkend in het kader van de
bodemsaneringsverplichtingen
in de garage-, carrosserie- en
landbouwmachinesector. Dit
is niet alleen van belang voor
bedrijven maar ook voor eigenaars
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van gronden waar in het verleden
een dergelijke activiteit uit...
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