Ouwe-Syl / Nije-Syl kort!
Dodenherdenking!
4 mei vindt de dodenherdenking voor deze
regio in de Grote Kerk te St Jacob plaats.
Leden van de dorpsbelangen het Bildt en de
scholen zijn hier vertegenwoordigt.
************************************
GVVP!
Het Gemeentelijk Verkeers & Vervoers Plan
staat bij gemeente op agenda, maar heeft niet
hoogste prioriteit. Onlangs heeft Veilig Verkeer Nederland snelheidsmetingen verricht op
de Monnikebildtdijk en Nieuwebildtdijk.
Hieruit bleek dat bijna 100% van de automobilisten harder reed dan de maximum toegestane snelheid van 30 kilometer. Van de overtreders reed 50% tussen 30-50 kilometer, de
rest reed meer dan 20 kilometer per uur te
snel. In navolging hiervan dringt dorpsbelang
erbij bij de gemeente op aan dit punt wel
hoog op de prioriteitenlijst te zetten.
************************************
Langste straatloop van Nederland!
In kader van 30 jarig jubileum van SV Friesland, vindt op 8 mei de Langste Straatloop
van Nederland plaats. De start van de 30
kilometer is op Ouwe-Syl. Om 11.00 uur
klinkt het startschot. De halve marathon start
om 11:10 uur, de Engelse mijl om 11:20 en
de 10 kilometer om 11:30 uur. De deelnemers
finishen in de Geert Veenhuizenstraat te
St.Jacobiparochie.
************************************
TOP!
Het Toeristische Overstap Plaats staat nog
steeds op gemeentelijke agenda. Een van de
speerpunten hierbij, is de aansluiting op elfsteden vaarroute.
************************************
Op dit moment ondergaat de Aerden Plaats
een make-over. Binnenhuisarchitect Brenda
v/d Laan heeft een praktisch ontwerp gemaakt. De heropening vindt plaats op 28 mei.
Lay-out nieuwsbrief: Bertus Dijkstra

Dorpsbelang is bezig met aanschaf fluisterboot. Deze vier-persoons boot wordt aangedreven op accu’s en gaat t.z.t. in de verhuur.
************************************
Om de toerist nog beter te kunnen bedienen,
wil dorpsbelang een fietsverhuur punt op het
dorp realiseren. Hier moet tevens een oplaadpunt voor elektrische fietsen en boot komen.
************************************
Een werkgroep onderzoekt de mogelijkheden
van een middelzee museum op Ouwe-Syl.
************************************
Websitecursus!
De webmasters van de dorpswebsite hebben
een webcursus bij Terp10 gevolgd. In vijf
avonden kreeg het drietal les in schrijven
voor een website. Dan blijkt dat het een hele
kunst is om een nieuwsbericht op de juiste
wijze te formuleren. Het maken van een foto
lijkt erg simpel, maar op de cursus blijkt dat
standpunt en uitsnede wel degelijk invloed op
de kwaliteit van de foto hebben. Een zeer
leerzame cursus. Bij deze doet de redactie een
oproep om tips over alles wat interessant is
via info@ouwe-syl.nl te melden.
e-mail dorpsbelang:
dorpsbelang@ouwe-syl.nl
Bestuur Dorpsbelang:
• Eppie v/d Veer (Voorzitter)
Tel. 0518-421379
• Jurjen Dijkstra (Penningmeester)
0518-421525
• Herta Miedema (Secretariaat)
0518-403860
• Sytse Keizer (Verkeer & Veiligheid)
06-51341964
• Harry Sipma (Dorp & Omgeving)
0518-421736
• Agneta Flameling (Jeugd & Wonen)
06-46638618
• Theo Vendrig (Algemeen bestuurslid)
0518-421884
Lidmaatschap dorpsbelang, €6,- p/jaar
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Survival of the fittest 2010 tijdens kleintje dorpsfeest!
Stichting Dorpsfeest Ouwe-Syl wil het geslaagde dorpsfeest van 2009 binnenkort nog
eens dunnetjes over doen. Als
datum had men 3 juli in gedachten, echter kan dit niet
doorgaan i.v.m. andere activiteiten. Wanneer de nieuwe
datum bekend is, wordt dit
z.s.m. bekend gemaakt. Mits
de subsidies worden toegekend, komt er een Open Bildts
Survival Kampioenschap.
Iedereen van 8 t/m 14 jaar kan
deelnemen aan deze officiële
wedstrijd en strijden voor de
titel. Val je net buiten bovenstaande leeftijdscategorie, dan
mag je buiten mededingen
meedoen. Echter, wanneer de subsidiekraan
dicht blijft, wordt de opzet aangepast. In dat
geval wordt het een Sylster Survival of the
Fittest Kampioenschap. Voor de kleinsten
komt er een speur/puzzeltocht.
Voor de 14-plussers wordt de Keuningsstreek

omgetoverd tot een heus Beachvolleybalveld.
Door de aanwezigheid van muziek en een
versnaperingentent zal het
voor sporter en supporter goed
vertoeven zijn.
Na alle sportieve krachtmetingen en aanmoedigingen staat
er een buffet bij Het Graauwe
Paard. Als de magen goed
gevuld zijn is het tijd om de
Survival-party te vervolgen
met lekkere dansmuziek tot in
de late uurtjes voor de echte
survivalaars........
Voor buffet en de band wordt
een kleine bijdrage gevraagd,
zodat we onbeperkt kunnen
genieten. Hoe dan ook, Ouwe Syl zal schudden van de activiteiten. Dus haal de camouflagepakken, trainingsbroeken, sportshirts en
survival-kits uit de vodden en Doe Mee!
Het definitieve programma met data, tijden en
activiteiten volgt binnenkort!

Himmeldei - Hondenpoep - Tuinafval
Dinsdag 13 april zijn leerlingen van beide
basisscholen de strijd met het zwerfaval
aangegaan. Met prikstok en vuilniszak in
de hand is heel Ouwe-Syl van zwerfvuil
ontdaan. Ouwe-Syl is weer opgeruimd, nu is

voorkomt u een stuk ergernis. Zelf zult u het
ook niet prettig vinden, wanneer u de deur
uitgaat en direct in de poep van andermans
dier stapt. Neem uw verantwoordelijkheid, zo
voorkomt u onnodige irritatie.

het zaak om dit zo te houden.

Per 1 april is de afvalregeling gewijzigd.
In navolging hierop wil dorpsbelang uw aan- In de even maanden wordt het grof tuinafdacht vragen voor een probleem dat tot veel val afgehaald, in de oneven maanden is het
ergernis leidt. Het hebben van dieren brengt
ook verantwoordelijkheid met zich mee.
Wanneer bv uw hond of paard de behoeften
op straat, groenstrook of nog erger op een
kinderspeelplaats doet, dan doet u er goed aan
deze uitwerpselen op te ruimen. Hiermee

Hoge Streek Padsy!
Tijdens de laatst gehouden ledenvergadering van dorpsbelang heeft het looppad tussen de twee
dominee straten een
naam
gekregen.
Op verzoek van Afke Valkema werden
dorpsbewoners opgeroepen een naam
te bedenken. Uit een
aantal mooi bedachte
namen werd “Hoge
Streek Padsy” van
Taeke Sikke Zijlstra
de winnende naam

van het looppad.
Zaterdag 2 januari, tijdens de
drukbezochte
jaarvergadering, heeft Afke Valkema de
naam onder applaus onthuld.
Sinds enige tijd hangen aan
beide ingangen naamborden.

De bestrating van het Hoge
Streek Padsy heeft plaatsgemaakt voor een schelpenpad.
Een van redenen hiervan is,
dat de boomwortels de bestrating te veel in beweging
bracht. Soms leverde dit voor
de voetgangers gevaar op.

Openingstijden Lyste Bieb aangepast!
grof huishoudelijk afval aan de beurt.
Voordat u het afval aan de weg legt, moet u
Omrin inlichten. Dit kan telefonisch of per
mail, 0900-2100215 of via www.omrin.nl

Nieuwbouwplannen - Volkstuintjes
Op 16 juni wordt weer een raadsvergadering gehouden. Tijdens deze bijeenkomst
komt o.a. het nieuwbouwplan Ouwe-Syl
aan de orde. Enige tijd hiervoor vindt er
een raderaad vergadering plaats. Belangstellenden kunnen de raadsleden over bovenstaand met raad en daad bijstaan.
Dorpsbelang probeert de raderaad op Ouwe
-Syl te houden. Via de gemeentepagina in
de Bildtse Post wordt bekend gemaakt waar
en wanneer de raderaad plaatsvindt. Hou
met name de Bildtse Post van de laatste
week van mei en de eerste van juni goed in
de gaten.

In eerdere bijeenkomsten is gebleken dat er
behoefte is voor het hebben van een perceel
t.b.v. volkstuinen. Na een oproep zijn zes
reacties binnengekomen. Dorpsbelang ziet
de volkstuinen graag (tijdelijk) gerealiseerd
op het industrieterrein aan de van Egmondstraat. Tot het moment dat er kopers zijn
voor dit bedrijvenperceel, lijkt dit een perfecte oplossing voor de tuinliefhebbers.
Gemeente Bildt staat echter geen volkstuinen op industrieterreinen toe. Dorpsbelang
gaat met de gemeente onderhandelen wat
wel een goede oplossing kan zijn.

Om de jongste lezende kinderen beter te
kunnen bedienen, zijn de openingstijden
van de Lytse Bieb aangepast. Sinds 13 april
is op dinsdags de “klaine bibletheek” van
19:00 uur tot 20:00 uur geopend. Voorheen
was dit van 19:30 tot 20:30 uur. De openingstijden op vrijdag blijven onveranderd.

Wist u dat:
… Sierd en Tet Zondervan 21 april het smaragden huwelijk hebben gevierd.
… Burgemeester van der Werff de 55 jaar gehuwden verraste met een koffiebezoek.
.. . dit jaar wordt gestart met de restauratie van de Julianatoren.
… dit in fases wordt gerealiseerd en enkele jaren in beslag neemt.
… de kapotte paaltjes in de bestrating zijn vervangen.
… de gemeente op diverse plaatsen nieuwe bomen heeft geplant.
… 3 juli een Oldtimer trekker evenement op Ouwe-Syl plaatsvindt.
… er voor jong en oud iets valt te beleven bij boer Elgersma.
… Vrijdag 12 maart de pillenrobot officieel in gebruik is genomen.
… bestuur en jubileumcommissie van KV De Kolk in het zonnetje zijn gezet.
… deze n.a.v. het 100 jarig bestaan verrast zijn met een fraai “kikyboek”.

