Ouwe-Syl / Nije-Syl kort!
ronkende tractoren werd een kleintje dorpsBraaklandfeest 2010:
Zaterdag 29 mei werd de loods van maatfeest georganiseerd. Een prima combinatie,
schap v/d Weg omgetoverd tot een sfeervol die voor herhaling vatbaar is.
geheel, met als doel dorpsbewoners in aanraking te brengen met het agrarisch bedrijf
in combinatie met verschillende muziek
genres. Genieten was deze avond het motto.
Top 40 nummers, rock, salsa en nummers
van André Hazes, alle passeerde de revue.

***********************************
Dorpshuis:
Enige tijd geleden zijn de peuters verhuisd
van het dorpshuis naar een lokaal in OBS
De Oprel. Er dreigde sluiting van het dorpshuis, maar de andere activiteiten in het
dorpshuis gaan gewoon door. Om het financiële gat wat is gevallen te reduceren,
Grote verrassing was het optreden van ZZ- wordt onderzocht of het gebouw naast de
Top. De organisatie kijkt tevreden terug op andere activiteiten ook voor kinderopvang
een geslaagd braaklandfeest.
kan worden ingezet.
e-mail dorpsbelang:
dorpsbelang@ouwe-syl.nl
Bestuur Dorpsbelang:

***********************************
Tractor evenement en kleintje dorsfeest:
Voor de tweede keer in successie is zaterdag 3 juli op het terrein van boer Elgersma
een tractor evenement georganiseerd. Enige
jaren geleden was Gertjan Veenstra van
mening dat Ouwe-Syl wel zo’n evenement
kon gebruiken. Veenstra heeft als grote
hobby het hebben van en klussen aan oude
tractoren. Stichting dorpsfeest Ouwe-Syl en
Veenstra sloegen de handen ineen, naast de
Lay-out nieuwsbrief: Bertus Dijkstra

• 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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Bildts Jeugd Kampioenschap Survival!
Zaterdag 9 oktober organiseert dorpsfeest
melden bij de organisatie.
Ouwe-Syl i.s.m. buitensportavontuur.nl het
Bildts Jeugd Kampioenschap Survival.
Opgeven kan tot en met 5 oktober bij:
• Douwe (06-27007393)
Iedereen die woonachtig is op het Bildt en • Daan (06-51560311)
binnen onderstaande leeftijdscategorie valt,
• Neeltje (06-55944599)
kan zich opgeven. Deelname is gratis.
Er wordt in twee categorieën gestreden:
• Meisjes en Jongens van 12 t/m 14 jaar
• Meisjes en Jongens van 15 t/m 17 jaar
Het evenement begint om
12.00 uur met registratie
en nummering. Plaats van
handeling zijn de sportvelden van Ouwe-Syl.
Na het kampioenschap
bestaat er voor volwassenen de mogelijkheid om
ook het parcours te survivallen. Ook hier dient
men zich vooraf aan te

Dus meiden, jongens en senioren, geef je
op en laat je sportieve kant gelden.
Deelname aan de survival is op eigen risico.
De organisatie is op zoek
naar vrijwilligers, die
assistentie kunnen verlenen bij de survivalonderdelen, dus kom op en
meld je aan! Dankzij
financiële steun van
Stichting Bildtse Belangen en Gemeente Het
Bildt kan deze survival
worden georganiseerd.

Ouwe-Syl scoort hoog in leefbaarheids onderzoek!
In opdracht van gemeente het Bildt en woningcorporatie Wonen Noordwest Friesland
(WonenNWF) is een leefbaarheids onderzoek
uitgevoerd in gemeente het Bildt.
Doel van het onderzoek is om in kaart te krijgen wat de wensen en behoeften van de inwoners van het Bildt zijn. Beide organisaties
willen kijken hoe het beleid omtrent leefbaarheid kan worden aangepast om aan te sluiten
bij wensen en behoeften van de inwoners.
Oudebildtzijl scoort een 8,4 op het totaaloordeel, dit is 0,5 punt hoger dan het gemiddelde. Respondenten geven aan dat rust, ruimte
en vrij wonen de voornaamste redenen zijn
voor het hoge cijfer. Gezelligheid en sociale
samenhang in het dorp worden ook aangegeven als voorname redenen dat men met plezier in het dorp woont, “Zo prettig dat we wel
100 jaar willen worden hier.”

gen, ontwikkeling buurt en vervuiling scoort
Oudebildtzijl significant beter.
Op 16 onderdelen scoort Oudebildtzijl lager
dan gemiddeld. Op de dienstregeling van het
openbaar vervoer en de bereikbaarheid van
het openbaar vervoer wordt respectievelijk
2,2 punten en 1,2 punten lager gescoord dan
gemiddeld.
Op de onderwerpen verkeersoverlast sportvoorzieningen, bekendheid bijdrage
WonenNWF aan leefbaarheid en activiteiten
in dorpshuis/MFC wordt significant (0,5 punt
of meer) lager gescoord.
Alleen op de dienstregeling openbaar vervoer,
bekendheid met bijdrage WonenNWF aan
leefbaarheid en het aantal speelvoorzieningen
geven de respondenten een onvoldoende.

Uit opmerkingen komt naar voren dat met
name verkeersoverlast een probleem is. Hard
rijden wordt het meest genoemd op het gebied van verkeersoverlast. Ook het openbaar
Uit het onderzoek blijkt dat inwoners van
vervoer is een punt van aandacht, de dienstreOuwe-Syl graag blijven wonen waar ze nu
wonen. Enkele respondenten geven aan alleen geling wordt door enkele respondenten aangekaart. Een van de respondenten zegt:
te verhuizen uit noodzaak (werk).
"Openbaar vervoer is waardeloos geregeld.
Op het veiligheidsgevoel op straat in de
Tussen 10.00 en 15.00 geen bus. Weekends
avond/nacht geven de respondenten in Oude- geen bus. Zowel voor werkende als voor de
bildtzijl een punt hoger dan gemiddeld.
jeugd een groot probleem."
Op het totaaloordeel, bekendheid vereniging
Het complete leefbaarheids monitor rapport is
van dorpsbelangen, veiligheidsgevoel thuis,
te vinden op: www.lemoninternet.nl. Via
imago, mate van vertegenwoordiging door
tabblad Gemeenten, gevolgd door het Bildt
dorpsbelangen, onderhoud speelvoorzieningaat u naar rapport 2010.

Sinterklaas 2010, hij komt, hij komt!
Na het overweldigende succes
van 2009, komt ook in 2010 Sinterklaas hoogstpersoonlijk Ouwe
-Syl een bezoek brengen. Zaterdag 20 november om 10.00 uur
is de intocht van de oude baas.
Vrijdag 26 november gaat de
Spanjaard op visite bij de kleuters en de kinderen t/m 8 jaar.

‘s Avonds is er een Pietendisco in
Café Het Graauwe Paard.
Op 1 en 3 december worden respectievelijk OBS De Oprel en
CBS De Korenaar vereerd met
een bezoek. Het definitieve programma wordt t.z.t. middels verschillende wegen bekend gemaakt.

Julianatoren in de steigers!
Sinds enige tijd is de Julianatoren verandert
in één grote steiger.
Slechts met veel moeite is tussen de tientallen
stalen buizen en steigerplanken door deze
Ouwe-Sylster eye-catcher te ontwaarden.
De komende vier weken zijn Zijlstra
(dakrenovatie), Bouwbedrijf de Graaf en
Schildersbedrijf v/d Meulen op en rond de
historische Julianatoren te vinden.
Het oude en poreuze leien dak van de toren
wordt vervangen, terwijl ook de oude zinken
goten plaats maken voor nieuwe.
Het kruis is van de torenpunt gehaald. Het
vastgeroeste vaantje wordt losgehaald van het
kruis, zodat deze weer met alle winden mee-

draait.
Het is even
enkele weken
afzien, maar
dan staat de
Julianatoren
er weer piekfijn bij en is
het bestand
tegen het
soms grillige
Bildtse weer.
Het voegwerk is gedeeltelijk gedaan en wordt op een later tijdstip afgemaakt. En, dan staat er weer een
pronkje waar we trots op kunnen zijn.

Ouwe-Syl Toeristisch Overstap Punt!
In de eerdere nieuwsbrieven werd aangekondigd dat Dorpsbelang Ouwe-Syl zich
samen met andere instanties en organisaties
in het kader van TOP (Toeristisch Overstap
Punt), wil inzetten voor de aanleg van een
kleine jachthaven.

ëren van aanlegplaatsen aan de kades in de
vaart in het dorp.
Wanneer “Regio In Actie” geld voor dit
onderzoek beschikbaar stelt, komt er een
onderzoek waarin de inbreng van dorpsbewoners wordt geapprecieerd.

Door de moeilijke financiële situatie bij
gemeente het Bildt, ziet deze zich gedwongen van deze duurdere optie af te zien. Samen met dorpsbelang en dorpsbewoners
wil de gemeente een onderzoek laten uitvoeren over de haalbaarheid van het cre-

Men wil in de nieuwe planvorming ook de
kade en bestrating van de Van Albadaweg
meenemen. Zowel gemeente als dorpsbelang hecht veel waarde uw ideeën, dus ga
alvast maar brainstormen. Dorpsbelang
komt hier binnenkort op terug.

Wist u dat:
… het glas vanaf heden op kleur moet worden aangeboden in de glasbak.
… wit, groen en bruin glas apart via separate ingangen moet worden gescheiden.
… woensdag 6 oktober een delegatie bestuurders vanuit Litouwen Ouwe-Syl aandoet.
… de Litouwers vooral nieuwsgierig zijn naar de organisatiestructuur van de Bildtse
dorpsbelangen.
… vrijdag 8 oktober de start van het klaverjas seizoen begint.

