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Nummer 5, december 2009

In dit nummer:
• Jeugd laat negatief en positief van zich horen!
• Sinterklaas / Lytse Bieb
• Ouderengym / Afbraak huisjes Ds. M.M. / Volkstuintjes
• Algemene Ledenvergadering Dorpsbelang!
• Café Graauwe Paard zet deuren open tijdens jaarwisseling!
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Jeugd laat negatief en positief van zich horen!
Jeugd veroorzaakt overlast!
De laatste maanden blijkt dat een groep jeugdigen bij enkele inwoners voor overlast zorgt.
Er wordt o.a. modder op ramen gesmeerd,
containers omvergeworpen en/of in sloten
gegooid. Ook al heeft dit veel weg van kwajongens streken, voor de gedupeerden wordt
het als zeer lastig ervaren. Indien mogelijk
kunt u het best
de jeugd er
direct op aanspreken.
Pas
wanneer
dit
niet het gewenste resultaat
heeft, raden wij
u aan dorpsbelang en politie
in te schakelen.
Wellicht kunnen deze partijen een adequate
oplossing forceren.

Jeugd ruimt zwerfafval op!
Ook is er een categorie jeugd die zich van de
goed kant laat zien. Op initiatief van enkele
dorpsgenoten is het bos tussen de Krelis Annestraat en de Monnikebiltdijk vrij gemaakt
van zwerfafval en gedumpt snoeiafval. Kinderen van groep 5, 6 en 8 van OBS De Oprel
hebben daarbij de handen uit de mouwen gestoken.
Vrijdag 20
n o v e mb e r
trokken de
kinderen de
laarzen aan
en gingen
ge wap end
met
een
prikstok
aan de slag.
Het bos is
weer helemaal top!

Sinterklaas viering Ouwe-Syl verdient vervolg!
Zaterdag 21 november is Sinterklaas massaal en op een wel erg speciale manier door
de inwoners van Ouwe-Syl binnen gehaald.
Even na 10 uur ‘s morgens komt de oude
baas vanuit de mist opdoemen en legt de
praam aan bij de aanlegsteiger. Enkele honderden inwoners met veel kinderen hebben
aan de oproep om vooral te komen gehoor
gegeven. Na de ontvangst spreekt Sinterklaas de kinderen vanuit het café toe en
start voor hem een razend drukke tijd.
Scholen en verenigingen worden aangedaan, ook wordt de Spanjaard zelf in de
Aerden Plaats bezocht. Na twee weken
vliegen, draven, rennen en wakker liggen
van het klokgeluid van de Julianatoren,
verlaat de Madrileen maandag 7 december

Deze Zwarte Piet is diep onder
indruk van Sinterklaas!

Ouwe-Syl weer. Omdat de camper verstek
liet gaan, ging de oude baas net zoals hij
kwam, met de praam. Een geweldige happening, dat een vervolg verdient!

Lytse Bieb verruimt openingstijden!
De fanatieke boekenwurm van Ouwe-Syl en
Nije-Syl zal erg content zijn dat sinds kort de
openingstijden van de lytse bieb
verruimt zijn. Kon men tot voor
kort alleen op vrijdag terecht
voor het inleveren en lenen van
leesvoer, sinds de eerste week
van december is de lytse bieb
ook op de dinsdagavond van
19:30 tot 20:30 uur geopend.
Dankzij een wervingscampagne
van dorpsbelang meldden zich
spontaan een aantal vrijwilligsters. Deze dames assisteren per
toerbeurt bij het inleveren, uitlenen en bestellen van boeken.
Al is de voorraad boeken in de
lytse bieb beperkt, bijna alle titels zijn op
bestelling verkrijgbaar. De dames Aletta Herder, Tine Zijlstra, Durkje Bakker, Jacqueline
Vonk en Joukje Dijkstra hebben instructie
gehad over de ins en outs van het uitleenproces. Vanaf februari 2010 sluit Janny Weima
zich bij het vijftal aan. Boeken kunt u overi-

gens bij alle openbare bibliotheken binnen
Friesland lenen en terugbrengen. Boven-

dien bestaat de mogelijkheid boeken via
internet te bestellen. Voor de boekenlezers
die overdag werken, is deze verruiming in de
openingstijden erg belangrijk. Op deze manier hoeft men niet ver te reizen om het lievelingsboek te kunnen lenen, dus maak gebruik
van deze mogelijkheid!

Ouderengym / Afbraak huisjes / Volkstuintjes!
Bewegen voor jonge ouderen!
Sinds jaar en dag doet een sportieve groep
jonge ouderen aan ouderengym. Iedere vrijdagmorgen van 10.15 tot 11.00 uur
worden, onder begeleiding van Corrie Haarsma (SWO), de 50 plussers
geestelijk en lichamelijk getraind.
Op maat van leuke en gezellige muziek worden lijf en leden soepel gemaakt. Dat bewegen goed is voor
ieder mens, is duidelijk. Fit worden
en blijven ook als je ouder wordt, is
van groot belang voor je gezondheid. Ook u bent van harte welkom.
Kom gewoon eens een keer langs op
vrijdagmorgen in dorpscentrum De
Syl. Veel mag, niets hoeft. Voor de
kosten hoeft u het niet te laten, slechts € 7,per maand, de proefles is gratis. En, de sociale contacten krijgt u er gratis bij. Voor
meer informatie kunt u terecht bij Marijke
Post (tel.421504).
Afbraak huisjes aan Ds.M.Mooijstraat!
Enkele weken geleden is het rijtje bejaardenwoningen aan de Ds. M. Mooijstraat
afgebroken. Binnen enkele dagen werden
de al deels in verval geraakte rijtjeswoningen gesloopt. Over de toekomst van de
grond is op dit moment niets te zeggen, de
grond is eigendom van Woning Stichting
Noord West Friesland. Tot de tijd dat er

nog geen plannen voor de nieuwe invulling
zijn, is er ruim zicht.

Volkstuintjes!
Regelmatig blijkt dat er behoefte is aan het
zelf verbouwen van groente en aardappelen. Echter veelal ontbreekt het aan de
noodzakelijke grond om dit te bewerkstelligen. Dorpsbelang wil graag een inventarisatie maken over de behoefte aan volkstuintjes. Lijkt het u iets om gebruik te maken
van dit initiatief, meldt u dan via mail bij
dorpsbelang (dorpsbelang@ouwe-syl.nl)
of benader een van de leden ervan. Indien
er voldoende belangstelling is, dan gaat
dorpbelang in samenwerking met gemeente
Het Bildt onderzoeken op de haalbaarheid
hiervan.

Wist u dat:
… oud Ouwe-Sylster Henk de Vries sinds kort deel uitmaakt van de website redactie
… deze Eindhovenaar samen met Sytse Keizer de historie op de site gaat beheren.
… de kalender voor het inzamelen van oud papier 2010 bekend is.
… dit voor de eerste drie maanden is op 7 januari, 4 februari, 4 maart.
… komend jaar het snoeiafval vaker wordt opgehaald.
… het grof vuil hierdoor minder frequent wordt opgehaald, nader bericht volgt!
… u voor alle informatie omtrent dit en veel meer terecht kunt op www.ouwe-syl.nl
… Kirsten Zwijnenburg de Bildtse Cultuurprijs 2009 ontvangen heeft.
… zij deze prijs dankt aan haar brede inzet voor de cultuur en kunst op het Bildt.

Algemene ledenvergadering dorpsbelang
Zaterdag 02-01-2010
Café Het Graauwe Paard
20.00 uur
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Opening voorzitter.
Mededelingen en ingekomen stukken.
Verslag vorige vergadering.
Jaaroverzicht 2009.
Financieel jaarverslag.
Verslag en benoeming kascommissie.
Dorpsvlag & Dorpswapen.
Bestuursverkiezing?
Historisch dorpsoverzicht (±15 min).
Pauze.
Dorpsvisie: GVVP, Nieuwbouw, Jeugdhonk en Recreatie & Toerisme.
Rondvraag.
Sluiting voorzitter.
Nieuwjaarsborrel onder genot van een hapje!

Op 1 januari 2010 zet Café Het
Graauwe Paard vanaf 00:30 uur haar
deuren open. U kunt elkaar onder het
genot van nog een drankje en genietend van een drive-in show elkaar het
nieuwe jaar wensen.

Lay-out nieuwsbrief: Bertus Dijkstra

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

Lidmaatschap dorpsbelang, €6,- p/jaar

