Margriet Koelmans schrijft kaatsgeschiedenis!
Op jonge leeftijd was al zichtbaar dat Mar- lucht in, ‘yes”! De ultieme bekroning op een
griet Koelmans een talentvol kaatsters was. prachtige kaatscarrierre. Tijdens het Teatsen
is Koelmans door KV De Kolk in het zonneIn de jeugd won ze veel prijzen. De groottje gezet. Na mooie
ste bekroning bleef
woorden van oud
uit tot de nadagen
voorzitter Sytse
van haar kaatscarKeizer en kersverse
rierre, het werd er
voorzitter Jitse Poreentje om in te
te, ontving Margriet
lijsten.
uit handen van SytSamen met de gese het jubileumboek
zusters Zeinstra
van KV De Kolk.
sleepte partuur
Koelmans de één na
Tijdens de feestelijandere prijs in de
ke afsluiting van
wacht. Voor de
het kaatsseizoen op
belangrijkste wedzaterdag 16 novemstrijd van het jaar (frouljus PC), was het taber, is Margriet door de club gehuldigd.
lentvolle partuur zwaar favoriet. De druk was De verpleegkunduge heeft haar kaatscarrierre
groot, maar aan het einde van de door regen
beeindigt, een mooiere afsluiting kun je je na
geteisterde kaatsdag konden de handen de
deze hoofdprijs niet wensen.

Ouwe-Syl / Nije-Syl kort!
Ouwe-Syl is een prachtig, gezellig en sociaal
dorp, waar we samen trots op kunnen zijn.
Toch hebben we, net als in veel plaatsen,
ook hier soms last van kleine en/of grote
irritaties. Dorpsbelang doet veel met het oog
op verbeteren van de leefbaarheid, maar ook
inwoners kunnen hieraan bijdragen.
Het te hard rijden op de doorgaande wegen is
net als foutparkeren voor veel bewoners een
bron van ergernis. Ook hondepoep en de uitwerpselen van paarden op niet bedoelde
plaatsen staat in de ergernis top 10. Het zijn
zaken waar we als bewoners en eigenaren van
de viervoeters iets aan kunnen doen door onszelf disciplines op te leggen.
Ook de jeugd laat af en toe van zich horen,
soms in negatieve zin. Gelukkig blijft de
overlast vaak beperkt tot het omver werpen
van een container o.i.d., maar als het jou conLay-out nieuwsbrief: Bertus Dijkstra

tainer betreft, is dit alles behalve leuk. Plezier
en vertier horen erbij, maar vergal niet andermans woonplezier.
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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“Meet en Greet op Ouwe-Syl”!
Ik ben Jildou Abma, een 24 jarige student uit
Hallum. Ik doe de opleiding ‘Social work’ en
volg op dit moment de minor Werken met
jongeren. In het kader van deze minor kom ik
in aanraking met Ouwe-Syl.

ken en ontwerpen voor het realiseren van zo`n
ruimte. Na de planvorming gaan we de ideeën
aan betrokken partijen, zoals dorpsbelang,
buurtwoners, gemeente Het Bildt, ‘Jonge Friezen Foarút en andere belangstellenden presenteren.
In opdracht van ‘Jonge Friezen Foarút’ en
Wil je als jongere hieraan meedoen, dan ben
gemeente Het Bildt, onderzoek ik de behoefte je meer dan welkom. Hoe en waar, daarover
van de jongeren tussen 12 en de 18 jaar naar
volgt nog verdere informatie.
een eigen ruimte. Een ruimte waarin ze elkaar Wilt u als bewoner hier uw mening over venkunnen ontmoeten en activiteiten met elkaar
tileren, dan kunt u via dorpsbelang contact
kunnen ontplooien.
met mij opnemen.
Ik wil graag met de jongeren een plan bedenJildou Abma

Boeken ruilen in Aerden Plaats!
Na het lezen van een boek, verdwijnt deze
vaak in de boekenkast of in een oude doos op
zolder. Cultureel bezoekercentrum de Aerden
Plaats maakt dankbaar gebruik van het ingenieuze idee van Sylster Stijn Boerma; ’de boekenruil’. In de kast van de kosterkamer staan
twee rijen met tweedehands boeken te wachten op een nieuwe boekenwurm.

Het werkt als volgt; Je komt met je gelezen
boek naar de Aerden Plaats, levert deze in en
je kunt gratis een ander boek uitzoeken en
mee naar huis nemen. Naarmate meer mensen
gebruik maken van deze ruilvorm, zal het
arsenaal aan boeken groeien en afwisselender
van genre worden. Een prachtig idee wat we
graag onder uw aandacht brengen.

Succes Pypskoft verdient navolging!
In het kader Fryslân tot Kulturele Haadstêd fan Europa 2018 te bombarderen, zijn
afgelopen half jaar diverse activiteiten op
het Bildt en in het bijzonder op en rond de
Syl dorpen ontplooid. Het project startte in
met een begrafenis zonder lijk in mineurstemming. Na twee culturele hoogstandjes
lijkt het project
in de bedoelde
opzet een vroege dood te sterven. Feit blijft
dat beide Bildtdorpen zich met
de organisatie
van deze twee
evenementen op
de kaart zijn
gezet.
PYPSKOFT
Het begon allemaal op een doordeweekse
maandagavond begin april. Filmcamera’s in
de aanslag op de Pyp,
dragers in vol ornaat
en allemaal rouwende
familieleden. Er wordt
een filmclip opgenomen voor “De reis nei
2018”. De clip is gebruikt voor de mediacross act van regisseur
en tekstschrijver Tjerk
Kooistra. De officiële
aftrap van “Fryslân
2018” is op zondag 9
april vanuit de Grote
Kerk in St. Jacobiparochie, waarna de act op tournee door het Bildt
is geweest.
De stichting achter dit grootse project is in
contact gegaan met de dorpsbewoners en zo
ontstond “Pypskoft”. Zondag 17 juli is het
een en al beweging op Ouwe-Syl. Theater,

een diversiteit aan exposities, wokshops, open
tuinen, historische dorpsfilms en dichters die
voorlezen uit eigen werk, te veel om op te
noemen. Dit alles opgeluisterd door muzikale
klanken vanuit achtertuinen en vanaf de gezellig ingerichte Pyp, kortom een swingende
happening in de breedste zin van het woord.
De inwoners spelen
zowel bij de planvorming als uitvoering
een grote rol. En dan
blijkt dat de Sylsters
onder tijdsdruk prima kunnen presteren
en het beste uit zichzelf naar boven halen.
De kracht van Pypskoft zit hem - naast
de grote verscheidenheid - in het feit dat er voor iedere leeftijdscategorie vertier en plezier is.
De festival
bezoekers
worden
uitgenodigd
hun creativiteit en
kunstzinnigheid
tijdens de
workshops
te etaleren.
Tjerk
Kooistra
laat na afloop doorschemeren, dat wat hem betreft Pypskoft een
terugkerend evenement op de Sylster kalender mag worden.
Het idee verdient navolging, wellicht is het
een suggestie hiermee aan de slag te gaan in
de dorpsfeestloze jaren.

“Nachtreis” kan daglicht niet verdragen!
Na het overweldigende succes van Pypskoft
op Ouwe-Syl, is eind oktober het avontuur
getiteld “Nachtreis” door de Bildtse klei
getrokken. Een hoogstandje van creatieve
en prima acterende Nije-Sylsters.
Vanuit Café Het Graauwe Paard worden de
deelnemers vanuit een afgesloten wagen aan
de voet van de zeedijk gedropt. De schipbreukelingen staan oog in oog met tierende heren
die als bezetenen het gat in de zeedijk pogen
te dichten. De nieuwsgierigen worden verbaal
luid en duidelijk gesommeerd te vertrekken.
Er volgt een letterlijk en figuurlijk duistere en
mysterieuze reis onder een prachtige sterrenhemel. Achter agrarische machines vinden
praktijken plaats die het daglicht niet kunnen
verdragen. Het gerucht gaat dat hier een chemisch fabriekje achter schuil
gaat. Het publiek wordt te
verstaan gegeven dat ze
moeten
’oprotten’. En
wat smokkelen
ze even verderop in de
aardappelen?
Vanuit de verte horen we tromgeroffel, iets

wat angst oproept. Daar aangekomen, zien we
waarom Nije-Syl ‘Cuba’ wordt genoemd. En,
het blijft niet bij het roken van Havanna’s.
Nee, de nonnen snuiven poedertjes totdat ze

beginnen te hallucineren. Ze rennen naar een
opgesloten monnik, die vanachter dikke tralies smeekt om vrijlating.
De reis nadert zijn einde. Nadat
de smokkelwaar is ingeleverd
genieten we onder accordionmuziek van hutspot en Bildtse
Babbelaars. De boot vaart ons
tot slot naar het einde van een
duistere nachtreis. Naast de
grote mate van creativiteit, beschikken de Nije-Sylster over
talenten, waar ze op de Gooise
matras alleen maar van durven dromen.

Wist u dat:
… CBS De Korenaar haar 125 jarig jubileum op grootse wijze heeft gevierd.
… meer dan 450 (oud)leerlingen een zonovergoten reunieweekend beleefden.
… OBS De Oprel met de komst van de 40ste leerling een mijlpaal heeft bereikt.
… dat de school daarnaast sinds kort een kleurrijke nieuwe website (obs-deoprel) heeft
… de kledingcontainer verplaatst is naar de v. Albadweg (naast de glascontainer).
… de container na de renovatie van de v. Albadaweg ondergronds wordt geplaatst.
… Wonen Noordwest Friesland kleinschalige projecten subsidieerd.
… hiervoor folders liggen bij Café Het Graauwe Paard en in kantine De Nije Anwas.
… u op www.lossefearren.nl ideeën en verslagen van andere projecten kunt vinden.

