
ln principe is dit voor verdachte omstandigheden. Maar omdat we een dorp zijn, mag U het
ook melden als U een sleutelbos vindt of als de poes kwijt is. Dus zaken die het hele dorp
betreffen, zonder eindeloos te reageren op dingen die niet op U betrekking hebben.

Na een wat onzeker begin begrijpt iedereen wat de bedoeling is. Even een seintje, zodat

mensen op kunnen letten.
Uiteraard is het niet de bedoeling dat we dit medium gebruiken om een oordeel te geven

over mensen of te schelden op bewoners.

P.s.: omdat er soms toch teveel gereageerd wordt en sommige deelnemers dit ergerlijk
vinden, is er een groep opgericht voor verloren en gevonden voorwerpen. U kunt U via

bovenstaand telefoonnummer aanmelden.

We bekijken dit jaar of het in een behoefte voorziet. Zo niet, gaan we weer alles via de

gewone buurtwhatsapp doen.

Buurthulp Sint Laurens

De Dorpsvereniging heeft ook een buurthulp opgericht. Gelukkig wordt veel hulp in Sint

Laurens geboden door buren en kennissen, maar sommige tijden, denk aan de vakanties, is

dat moeilijker.
Tel. Nr 06-30794087.

Elders in de krant vindt U een verslag over deze hulp.

Koffieochtend
ln de herfst en wintermaanden organiseren we iedere maand een koffieochtend.

Daar schuiven ook regelmatig politie,

dorpsmanager en Welzijn Middelburg aan.

U kunt terecht met allerlei. Als we er samen niet
uitkomen, vragen we, voor digitaal, de hulp van't
Kompoetertje uit Serooskerke. De wethouder heeft

soms een oplossing, de politie noteert wat U anders

wilt en de dorpsmanager kan eventueel ook zaken

aankaarten. Uiteraard zal de Dorpsvereniging dat
ook doen.

De ochtend is in principe de eerste

woensdagmorgen van de maand. Als het beter uit
komt, kiezen we een andere woensdag, meestal de tweede. Uiteraard in overleg met de

aanwezigen. Ook hiervan wordt U via de nieuwsbrief op de hoogte gebracht.

Contact via: Anneke de Pagter O1,LB-612714

Dorpskrant

Er verschijnt 1 krant in de maand maart.

Hij is het hele jaar beschikbaar voor informatie over ons reilen en zeilen.

Hierin vindt U de gegevens voor de jaarvergadering en bv. de vraag de contributie te betalen

Wilt U iets publiceren in de Dorpskrant, dat geldt voor een heeljaar, dan kan dat er in.

Eenmalige evenementen kunnen gepubliceerd worden via de nleuwsbrief en facebook.

Heeft U hier nogvragen over? U mag altijd contact opnemen:Anneke de Pagter A11,861271,4
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Het is mogelijk in het dorp te sporten:

ONDO, zie hun site www.kvondo.nl

Voor de biljard: zie elders in de krant

Jeu de boules: artikel elders in de krant

Koersbal : contact iwlouwerse@zeela ndnet. nl

://walcheren

De vereniging AED Sint Laurens

De cruciale tijd bij een hartstilstand is de eerste 6 minuten. Hoe sneller iemand

gereanimeerd wordt, hoe groter de kans op leven én leven met minimale schade. Voor de

professionele hulpverlening is het vaak lastig om binnen deze tijd bij een slachtoffer aan te

komen.

De vereniging AED Sint Laurens biedt reanimatiecursussen aan voor hulpverlening.

Onze vereniging beschikt over 3 AED's (Automatische Externe Defibrillator) in Sint Laurens,

één daarvan beheren we samen met de basisschool Palmenhof en de korfbalvereniging

ONDO.

De AED's zijn 24 uur toegankelijk en geplaatst in de woongemeenschap Hof Popkensburg,

Kasteelstraat 7 en bij de hoofdingang van de basisschool Palmenhof, Noordweg442-

De AED op het adres Sint Laurenslaan 4 is (nog) niet 24 uur toegankelijk. De AED die

geplaatst is in het Dorpshuis van Cittershoffwordt beheerd en onderhouden door de

gemeente Middelburg.
Een overzicht van alle AED's in Sint Laurens vindt u in deze bewaarkrant.

Wilt u informatie over een cursus reanimatie dan kunt u contact opnemen met ons via

e-mail aedsintlaurens(Ozeelandnet.nl of telefonisch met Lucie Geerse (tel. 0118 63 56 32).

Bestuursleden AED-Vereniging Sint Laurens:

Matty van de Gruiter, bevoegd docent Nederlandse Reanimatie Raad / Oranje kruis

Lucie Geerse

U kunt het Van Cittershoff en de gymzaal reserveren via

Daarna kiest U: online reserveren.
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