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Het bestuur vergaderd e op t2/2, L5/4, L0/9, en 12/L1,

De jaarvergadering was op 1-5/4.

Ook de mailcorrespondentie droeg bij aan de besluitvorming.

Van de in oktober 2016 opgerichte Buurthulp is ook dit jaar weer een aantal keren gebruik
gemaakt. We zijn blij dat bewoners van het dorp op deze manier bij elkaar worden gebracht
om hand- en spandiensten te verrichten.

Er waren 2 Dorpstafels op 9/5 en 2619.

Hiervoor levert de Dorpsverenging de agenda en maakt een verslag .

Dit verslag kunt U vinden op onze site en op de site van de Gemeente Middelburg.

Er is 1 Dorpskrant gemaakt en verspreid bij alle inwoners van Sint Laurens.

Er was ook dit jaar een kerstboom bij de jeu de boulesbaan, die begin dit jaar weer werd
opgeruimd door vrijwilligers.

1-9 januari hebben we als Dorpsvereniging een nieuwjaarsreceptie georganiseerd, ook
deze maal in de Dorpskerk. De bewoners konden elkaar Nieuwjaar wensen in een historische
omgeving, met chocolademelk en glrihwein. De catering door 'Breedijk' was uitstekend in

orde.
Er waren bestuursleden aanwezig bij de jaarvergadering van de Oranjevereniging.
De voorzitter nam deel aan het overleg van de voorzitters van alle wijkteams en

dorpsverenigingen met de hoofden van dienst van de gemeente.
Tevens was zij met nog een bestuurslid aanwezig bij een bijeenkomst over zonne-

energie door de Gemeente in het Stadskantoor. Vraag was: waar plaatsen we zonnecellen.
Er waren ook gesprekken gepland met de voorzitters van de wijken/dorpen onderling

om tot een eensgezind beleid te komen, waardoor we sterker staan in onze vragen en

opmerkingen richting Gemeente.

í


