Ouwe-Syl goed bezig met scheiden afval
Sinds 12 november 2013
neemt Ouwe-Syl deel aan de
proef "Zuiver Inzamelen".
Het doel is om meer grondstoffen vanuit restafval te
scheiden.

Zuiver Inzamelen
Samenstelling restafval Oudebildtzijl

Dorpsbelang Oudebildtzijl e.o.

Uit de grafiek blijkt, dat het
pilot project gescheiden afval
inzamel al na een paar maanden haar vruchten begint af te
werpen.
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Tijdens de dorpsbelangvergadering (5 jan.) werd de eerste
tussenbalans opgemaakt. Die
waren positief met hier en daar
verbeterpunten. Twee maanden
later worden de meeste doelstellingen gehaald. En dat is
een gezamenlijke verdienste.
Vrijdag 11 april is een grote groep Sylsters
naar Ecopark De Wierde in Oudehaske geweest. De insteek van dit bezoek was, om met
eigen ogen te zien hoe, en op wat voor wijze
ons afval wordt verwerkt.
Binnenkort gaat de Himmelwike van start. De
actie is erop gericht dat we met z’n allen de
handen uit de mouwen steken en het zwerfvuil van straat, berm en bosjes opruimen.
Tussen 14 en 18 april kunnen we - net als bij
gescheiden afval inzamelen - ook hier een
slag in slaan. Een slag met een vervolg.
Er wordt een estafette aan de Himmelwike
geplakt die hopelijk lang zal duren. Elke
straat levert een „oudere”. De kinderen geven
de vuil opraapstok door aan een oudere onder
het motto: ‘Geef door die stok’.
Degene die de stok krijgt, houdt het zwerfvuil
in zijn/haar straat in de gaten en ruimt het op.
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Zondag 1 juni Pypskoft Ouwe-Syl
Na een week geeft deze de opraapstok door
aan iemand anders in de straat.
Met ‘gezamenlijke inspanning’ kunnen we de
buurt cq het dorp netjes houden.
e-mail dorpsbelang:
dorpsbelang@ouwe-syl.nl
Bestuur Dorpsbelang:
• Eppie v/d Veer (Voorzitter)
0518-421379
• Jurjen Dijkstra (Penningmeester)
0518-421525
• Sytse Keizer (Secretariaat)
06-51341964
• Geertje Plantinga (Jeugd)
0518-421474
• Jan-Syds Jensma (Verkeer & Veiligheid)
0518-419905
• Theo Vendrig (Dorp & Omgeving)
0518-421884
• Wies ten Have (Dorpsvisie)
06-51277249
Lidmaatschap dorpsbelang, €6,- p/jaar

Op en rond de Pyp vinden zondag 1
juni allerlei activiteiten plaats. Muziek, In 2013 is Ouwe-Syl begonnen met een
kunst, films, workshops, de streekpro- streekproductenmarkt en 2014 is het jaar
waar Pypskoft en de streekproductenductenmarkt en nog veel meer!
markt zich gezamenlijk presenteren. Om
Het eerste Pypskoft in 2011 maakte - op het evenement tot een succes te maken,
vragen we uw medewerking.
weg naar Kulturele hoofdstad - deel uit
van de Reis 2018.

Pypskoft en de Streekproductenmarkt, kom woensdag 23 april naar
Auke met plannen en ideeën!
Wil je meedoen, meedenken, meemaken?
Heb je ideeën, suggesties, tips? Laat het
ons weten! Dit kun je doen via:

In 2012 was Pypskoft de feestelijke afsluiter van een week Live-TV met ‘Doch
it foar dyn doarp’ van Omrop Fryslan.

Auke info@hetgraauwepaard.com of via
Kirsten info@aerdenplaats.nl en kom
woensdag 23 april om 20.00 uur naar Auke. Dan maken we er op 1 juni met elkaar
weer een mooi feestje van!

Supersnel internet ook voor Bildtdijken
Bijna alle dorpen en steden in Friesland
beschikken over internet. Buitengebieden
zijn helaas nog steeds vaak verstoten van
deze wereldwijde digitale snelweg.
Provincie Fryslân en Fryslân Ring wil
snel internet voor alle Friezen. Dit is
van essentieel belang voor het platteland.

van gedeputeerde Sietske Poepjes woensdag 12 maart. De leerkrachten klagen over
vastlopen van het huidige netwerk, wanneer

Niet alleen de buitengebieden hebben belang bij snel internet, ook de scholen in de
kleine dorpen smachten naar snel internetverkeer, zo bleek tijdens het werkbezoek

&
hier intensief door de kinderen gebruik van
wordt gemaakt. De gedroomde oplossing
zou een snel glasvezelnetwerk zijn. Temeer
omdat internet op scholen een steeds grotere rol zal gaan spelen. Op de site ‘Friesland
op glas’ kunt u meer informatie vinden.
Attendeer ook buren, vrienden en familie
op deze unieke kans tot het krijgen van de
wereldwijde verbinding.

www.ouwe-syl viert eerste lustrum
Dinsdag 12
mei 2009
werd de eerste en enige
dorpssite van
Ouwe-Syl te
midden van
dorpsbelangen uit de regio gelanceerd. De
mensen van het eerste uur (Herta Miedema,
Geeske Hoff en Bertus Dijkstra) zijn trots
op het feit dat de site een volwaardig digitaal nieuwsmedium voor Ouwe-Syl en wijde omgeving is.

Sinds een jaar genieten de openbare en
christelijke lagere school van Froubuurt
onderwijs vanuit één locatie. Het komende
schooljaar gaan ook de Sylster scholen
OBS De Oprel en CBS De Korenaar vanuit
de Samen Werking School (SWS) verder
op één locatie.

Men wil kwalitatief onderwijs en adequate
onderwijsgebouwen aanbieden. Na onderzoek
bleek er een breed draagvlak voor een samenwerkingsschool.
Dat dit niet ten koste hoeft te gaan van de
eigen identiteit, heeft de fusie van Froubuurster scholen afgelopen schooljaar bewezen.
Het pand van de Korenaar is als definitieve
onderwijslocatie gekozen voor Ouwe-Syl.

Provinsje Fryslân wil in kaart brengen of, en in welke mate, er behoefte
is aan snel en betrouwbaar internet.
Daar waar de behoefte het grootst is,
worden vervolgstappen ondernomen.
Belangstellenden in buitengebieden
kunnen vrijwillig en zonder verdere
verplichtingen op
www.Friesland.OpGlas.nl het formulier
invullen. Hiermee komt de aanleg van een
supersnel glasvezelnetwerk ook op het platteland een stap dichterbij.

Fusie tussen Oprel en Korenaar wordt fysiek zichtbaar

Naast nieuwsfeitjes wordt door verenigingen en instellingen de agenda en activiteiten veelvuldig ingezet om de achterban te
informeren. De redactie is sindsdien uitgebreid met Monique Dijkstra en Henk de
Vries. Dit vijftal webmasters zet zich vol
overgave in om Ouwe-Syl en omgeving op
een positieve manier op het digitale netwerk te zetten.
De redactie is zeer content met de input
vanuit de gemeenschap. Met elkaar maken
we de dorpssite steeds aantrekkelijker, laten
we daar vooral mee doorgaan.

In de krimpgebieden is het,
anno 2014, niet realistisch te
denken dat twee scholen
zelfstandig verder kunnen
gaan. Onderwijs is ontzettend duur, waardoor samenwerking en/of
fuseren de enige oplossing is om kwalitatief
onderwijs in de dorpen te kunnen garanderen.
Bovendien is de verwachting dat de krimp op
termijn zal doorzetten.
Gemeente Het Bildt wil de leefbaarheid van
de kernen behouden en verbeteren en maatschappelijke functies optimaal faciliteren.

De huidige indeling van het schoolgebouw
moet aangepast
worden om aan de
112 leerlingen (41
Oprel en 71 Korenaar) onderwijs te
kunnen bieden. De
school zal na het
lopende schooljaar
in de bouwsteigers
gaan. Dit zal de
nodige tijd in beslag gaan nemen.
Volgens schoolhoofd Janneke Grijpma valt er
op dit moment geen zinnig woord te zeggen
over aanvang en duur van de verbouwing.
Gedurende de verbouwing zullen de leerlingen les in De Oprel krijgen.
Wanneer de verbouwing afgerond is, wordt
de school aan de Monnikebildtdijk de leslocatie voor alle kinderen van Ouwe-Syl.

Wist u dat:
… het Braaklandfeest op zaterdag 24 mei op de swingende rol staat
… Zondag 1 juni Ouwe-Syl met Pypskoft het Kulturele centrum van Friesland is
… 6 juni de officiële opening van de vlinder- heemtuin is
… de Vrije Evangelische Kerk er na de verbouwing weer als nieuw uitziet
… zaterdag 14 juni het WK voetbalkaatsen wordt georganiseerd
… vrijdag 27 juni muziekkorps Excelsior een zomeravondconcert geeft ter afsluiting
… van de viering van het 120 jarig
… het zomeravondconcert op de Keuningstreek in de open lucht plaatsvindt

