Jongeren willen eigen ‘hangplek’!
Je bent jong en hangt samen met vrienden
en vriendinnen rond op het dorp. En, net op
het moment dat je ergens lekker staat te
chillen, komt er weer een verontruste inwoner die je weg stuurt. Een ritueel dat zich
bijna dagelijks voordoet en waar de jongeren en wellicht ook de ouderen niet vrolijk
van worden.
Wat zou het mooi zijn dat in het dorp een
vaste hangplek zou zijn waar de jongeren
samen met leeftijdsgenoten kunnen socialiseren. Een al jaren gekoesterde wens, die
helaas nooit van de grond is gekomen.

De jongeren hebben de stoute schoenen
aangetrokken en hebben een verzoek - voor
het krijgen van liefst een overdekte hangplek - bij dorpsbelang Ouwe-Syl ingediend.
Na overleg met een delegatie van de jeugd
is besloten dat ze met een duidelijk plan
(tekening) komen.
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Dorpsbelang gaat met een brief het plan
naar de gemeente ondersteunen. Wellicht
wordt ergens in het dorp in de nabije toekomst een overdekt bankje geplaatst, wat
dan de nieuwe open jongerensoos zou moeten worden.
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Cursus besturen voor dorpsbewoners!
In de drukke maatschappij waarin we leven, hebben we vaak geen tijd meer om een
(langdurende) bijdrage aan het dorpse leven
te geven. Verenigingen moeten veel moeite
doen mensen voor bestuursfuncties warm te
krijgen, waardoor deze bestuurlijk vaak
minimaal bemand zijn. En dat komt de leefbaarheid van een goed georganiseerde gemeenschap niet ten goede.

van de kosten worden gedragen door Wonen Noord-West Friesland en gemeente Het
Bildt.
Na inventarisatie wordt in overleg gekeken
wat de meest geschikte tijd en locatie is om
de cursus te organiseren.
e-mail dorpsbelang:
dorpsbelang@ouwe-syl.nl
Bestuur Dorpsbelang:

We moeten samen - om een goed functionerende gemeenschap met een levend ver• Eppie v/d Veer (Voorzitter)
enigingsleven in stand te houden - onze
Tel. 0518-421379
verantwoordelijkheid nemen. Samen maken • Jurjen Dijkstra (Penningmeester)
we die gemeenschap.
0518-421525
Dorpsbelang wil hier op inspringen en wil
inventariseren of er behoefte is aan een op
maat gesneden cursus besturen. Mensen die
hier iets voor voelen kunnen zich via
www.ouwe-syl.nl aanmelden.
De cursus wordt georganiseerd door
Terp10 uit Oosterbierum. Een groot deel
Lay-out nieuwsbrief: Bertus Dijkstra

• Herta Miedema (Secretariaat)
0518-403860
• Sytse Keizer (Verkeer & Veiligheid)
06-51341964
• Sonja Konijn (Dorp & Omgeving)
0518-421228
• Agneta Flameling (Jeugd & Wonen)
06-46638618
• Theo Vendrig (Algemeen bestuurslid)
0518-421884
Lidmaatschap dorpsbelang, €6,- p/jaar

Kadeproject van Albadaweg loopt gedeeltelijke vertraging op!
In het kader van Ouwe-Syl Toeristisch
Overstap Punt (TOP), komen er aan de
Kaaifaart (van Albadaweg) enkele aanlegsteigers. Door het slechte weer en de dreigende verzakking van de nieuw aangebrachte walbeschoeiing loopt dit project
helaas enige vertraging op. Begin oktober
dreigde de walbeschoeiing (houten palen
rij) onder druk in de Kaaifaart te zakken.
Om verdere schade te voorkomen is besloten de werkzaamheden tijdelijk te staken.
Na overleg tussen diverse partijen heeft
Gemeente Het Bildt besloten dat er een
nieuwe azobe (zeer harde duurzame houtsoort) damwand met ± 6 meter lange planken wordt geplaatst. Deze is inmiddels besteld en kan naar verwachting binnen enkele weken worden geplaatst. De werkzaamheden aan bestrating en stoep liggen hierdoor gelukkig niet stil. Rond week 47 zal er

naar verwachting worden gestart met de
asfalt werkzaamheden aan de van Albadaweg. Bewoners van de Ds. M. Mooijstraat,

AC Bakkerstraat en Ds. Schuilingstraat (die
hun achterom via de Ds. M. M Mooijstraat
hebben) worden via een brief geïnformeerd
over de bereikbaarheid. De intentie is dit
z.s.m. te doen, echter kan dit op korte termijn vooraf zijn.

GVVP plan op details na uitgevoerd!
Zoals de meeste dorpsbewoners hebben
gemerkt, is er de laatste maanden hard gewerkt aan de herinrichting van de Oude
Bildtdijk en de Monnikebildtdijk. Aan beide ingangen van het dorp zijn de hobbels
vervangen door visuele verkeer remmende
maatregels. Bij de komborden is de weg
visueel versmald d.m.v. belijning en rooie
vlakken. Daarnaast is er over een deel van
beide wegen in het groen naast de weg beplanting aangebracht, waarmee wordt ge-

hoopt dat dit een snelheid remmend effect
op de weggebruiker zal hebben.
Binnenkort worden de stoepranden in het
dorp - waar niet geparkeerd mag worden geel gemaakt. Door middel van info borden
worden tevens de parkeerverbodsgebieden
aangegeven. Er komen veel positieve reacties van dorpsbewoners over de verwijdering van de hobbels aan weerszijden van de
kom. Over de aanplant zijn de meningen
verdeeld.

‘t Winkeltsy trots op gesponsorde nieuwe toonbank!
Om het postagentschap
te kunnen behouden
was ‘t Winkeltsy genoodzaakt een nieuwe
toonbank te plaatsen.
Volgens de nieuwste
eisen van PostNL
(TNT) voldeed de oude
toonbank niet aan de
gestelde kwalificaties. Er moest een nieuwe
komen. ‘t Winkeltsy werd hierdoor met een
behoorlijke uitgavenpost opgezadeld.
Omdat zowel Gemeente Het Bildt als

Dorpsbelang Ouwe-Syl
veel waarde hecht aan
een postagentschap op
het dorp, hebben beide
partijen financieel de
helpende hand toegestoken, waardoor er een
prachtig nieuwe toonbank in ‘t Winkelsy
staat.
Met de door Jeroen Kingma vervaardigde
toonbank is ‘t Winkeltsy voor de komende
jaren weer PostNL proof.

Zumba groot swingend succes!

Stichting Aerden Plaats in haar nopjes na opknapbeurt!
De Julianakerk heeft een nieuwe vloer met
vloerverwarming, een verbeterde luchtcirculatie en de binnenmuren worden prachtig
opgeknapt.
Van de rest van het pand (ook Hotel De
Witte Klok en het Winkeltsy) is het houtwerk zorgvuldig bijgewerkt en heeft een
nieuwe laag verf gekregen.
Bovendien is subsidie toegezegd voor de
realisatie van een multifunctionele heemtuin achter het gebouw waarvan de aanleg
ondertussen begonnen is. Dit alles is mede
mogelijk dankzij financiële bijdragen van

eigenaar stichting DBF. Waarvoor dank!
Meer informatie over de Aerden Plaats op
www.aerdenplaats.nl

tijns-Amerikaanse muziek bewegen. Volgens docent Sanna Wietsma ligt het grote
verschil tussen Zumba en andere dansen in
het feit dat de pasjes hier
niet strak geregisseerd
zijn. Toen ik drie jaar
geleden werd geconfronteerd met Zumba, zei ik
tegen werkgever Saco
Velt, dit moeten we doen.
En met wekelijks enkele
Dat deze dansvorm een
honderden Zumba beoefeaangename aanvulling is om soepel de win- naars heeft Sanna haar gelijk bewezen. Het
ter door te komen, blijkt uit het feit dat we- enthousiasme van docent en deelnemers
kelijks meer dan 20 kinderen en 30 dames
straalt er aan alle kanten af, een vervolg na
in de grote zaal van het café op zwoele La- tien lessen lijkt voor de hand te liggen.
Na het kaatsseizoen viel de groep dames
kaatsers in een groot gat. Wat moesten ze
nu? Fione Polstra kwam met het antwoord;
ZUMBA! Wat is Zumba
zult u zeggen. Zumba is
kort gezegd een fitnessprogramma gebaseerd op
Latijns-Amerikaanse dans.
Snel bewegingen en veel
lol hebben is het motto.

Uitval busdienst regeling lijn 73 (Arriva)!
Vanaf 9 december 2012 verzorgt Arriva
o.a. het busvervoer voor Noordwest Friesland. Het lijngedeelte tussen Minnertsga Mooie Paal en Oude Bildtzijl vervalt. Belbus en Opstapper zorgen voor alternatieve
reismogelijkheden. Wijzigingen vertrektij-

den vanwege gewijzigde treintijden. Goede
aansluitingen in Leeuwarden (trein en diverse lijnen). Tussen 9:00-14:30 uur buiten
de vakanties en tussen 9:00-16:30 uur tijdens de vakanties geen ritten.
Bron Arriva

