Beste Reuniecommissie,
Beste Jouke, Henk, Hennie, Afke, Sieger, Bertus en Tineke (naar Johannes gaan ook onze
gedachten),
Onze hartelijke dank voor het bijeenbrengen van zoveel (oud) Oudebildtzijlsters en de
voortreffelijke organisatie van drie onvergetelijke Ouwesylster dagen

.

Met vriendelijke groeten,
Seaske en Dirk Zeilmaker-van der Rol
P.S. Schor en hondsmoe hebben we maandag maar een "vrije dag" genomen

.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lieve mensen van de Organisatie (ja, met een Hoofdletter!),
Wát moeten jullie een hoop werk verzet en tijd geleverd hebben aan de organisatie van het
reunie-weekend, ongelooflijk!.
Het was werkelijk een schitterend weekend. Wij, Dieuw Zijlstra en echtgenoot Hepke
Taekema, waren samen met mijn familie
Kees en Tine Zijlstra van de Monnikebildtdijk op zaterdag om 13.00 uur in de loods aanwezig
en natuurlijk heel erg benieuwd wat er
stond te gebeuren. Ik had me er al weken op verheugd en niets heeft gemaakt dat dát gevoel
veranderde. Het weer werkte ook mee.
Genoten heb ik/wij. Wat was alles perfect geregeld. Koffie of thee, oranjekoek, heerlijk eten,
lekkere wijn. Geweldig. Wij hebben overnacht
in Oudebildtzijl en de volgende morgen waren wij, weer met familie, aanwezig bij de
loodskerkdienst. Dat was wederom genieten, zeker voor mijn
echtgenoot, die veel muziekinstrumenten bespeelde en nog af en toe bespeelt. Het was een
prachtige, indrukwekkende bijeenkomst
waarin ook onderlinge verbondenheid belangrijk was (o.a. memoryspel). Ik kan nog wel even
doorgaan maar jullie begrijpen wel dat
het een weekend in een gouden lijst is geweest. Last but not least: Door jullie inzet
voorkomen geslaagd.
Sedert 1952 was ik al weg uit Oudebildtzijl, ooit geboren aan de Oudebildtdijk, vlak naast
waar toen een smederij was (en nu een garage).
Dus hoopte ik bekenden tegen te komen én dat is ook gebeurd. Niet veel, helaas. Maar niet
iedereen is nog in leven hé?.
En, binnen de kortste keren praatte ik weer Bildts…… Ongelooflijk, terwijl ik nu 75 jaar ben.
Het Bildts schrijven heb ik nooit geleerd, dus is
deze mail – helaas – in het Nederlands.
Nogmaals onze dank en wij wensen jullie allemaal voor de toekomst veel succes, geluk en
gezondheid, zowel privé als zakelijk.
Met een hartelijke groet van
Dieuw Zijlstra en Hepke Taekema
uit Hoogeveen.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hallo allemaal,
Aan verschillende mensen van de commissie heb ik mijn dank al uitgesproken.
Jullie hebben er verscheidene uren in gestoken.
Wat een reünie om nooit te vergeten
De eerste dag ook nog bij Auke op de Pyp gegeten.
Nooit gedacht, dat ik zo veel bekenden zou ontmoeten in die drie dagen
Eenmaal thuis ga je je dan pas dingen afvragen.
Wat zou het toch mooi geweest zijn dat onze Henk, meester Bouma en anderen dit hadden
mogen meemaken,
Helaas konden zij niets meer bijpraten.
Ook realiseerde ik me opeens, dat er ook van mijn leeftijdsgenoten sommigen niet meer in
staat waren om te komen.
Toch ook over hen gepraat, zodat de memories voor altijd worden bewaard.
In ieders huis en haard.
Ontmoeting stond hoog in het vaandel op alle dagen,
Het slotstuk met het korps drong door in alle leeftijdslagen.
Ook de foto’s, films, rondleiding door het dorp heel goed om mee te maken
Er was genoeg stof waarover we spraken.
Vanaf het begin bij de Julianakerk tot de mooie laatste noten muziek
Alles was vooral voor mij, maar ook voor mijn man, broer en schoonzus ludiek.
We hadden dit voor geen goud willen missen.
De volgende reünie? Dat wordt gissen.
Wat mij betreft duurt dat niet te lang,
Dat is waar ik naar verlang.
Groeten van Sjoerdtje Bijkerk-Anema.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bedankt voor de formidabel goed georganiseerde reünie. We hebben er enorm van genoten
en heerlijk vertoefd op de gelegenheidscamping. Top geregeld.
Hartelijke groet,
Hans en Renske Heeres
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Beste commissieleden,
Het was inderdaad een schitterende middag op zaterdag 16 juni. Ik heb er erg van genoten.
Hartelijk dank voor de foto’s, maar ik kan ze niet openen, of groter maken.
Misschien is er een tip om dit wel voor elkaar te krijgen.
Heel erg bedankt voor de perfecte organisatie.
Het was fijn om weer terug bij de roots te zijn en Bildt te praten.
Hartelijke groet,
Akke Verhoeven-Krol
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dag bêste minsen fan de kommissy reuny,
wat waren it moaie dagen , ok moai weer, mar dêr konnen jim niks an doen. wel an it feit dat
it soa utstekend organiseerd waar!!!! ik hew genoaten en alles waar prima regeld. ok de de
ketering foar it hapke en drankje waar geweldig! derom myn hertlike dan foar deuze moaie
belevenis in ôns prachtig geboortedorp. it het in heel kerwei weest om dit foar ‘n ander te
krijen.
met hertlike groetenis,
Martha de Boer- van Slooten
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------"SJOCH, HOE GOED EN LEAFLIK IS'T AS BRUORREN YN 'T SELDE HÛS MEIINOAR
WENJE".
Stiet yn de skriften.
En seach ik juster en sjoch ik hjoed op de reünydagen yn OuweSyl/Aldebildtsyl/Oudebildtzijl.
Een Bilkert mot niet soa feul fan 't Fries hewwe, wort wel es sait.
Maar ik bin 'n Bilkert, en 'n Fries en 'n Bildtfries, ja, sêch 't maar wat ik in talen en in afkomst
bin.
Mei in Bildtstalige heit en in Frysktalige mem. En dy 't moai Nederlânsk ek o sa moai fynt. En
noch in pear 'gruttere' talen.
Guster sach ik op 'Sylster Pyp' naast 't krekt onthulde beeldsy fan Klaine Kaizer - om 1900
hine 'n paar jaar lang 't klainste mantsy in 'e wereld - de Biltse flach. En efys feerderop de
Fryske flach, met 'n stukky Fryske tekst en dêrboven nag 'n Holllâans woord.
En ik hear heech-Haarlemmerdyks op strjitte, fan
de behearster fan 'De Witte Klok", dy 't har o sa
foar 't doarp ynset, en 't Biltsk noch net doart te
praten, en Ingelsk fan Biltkerts om utens, út
Calgary en Vancouver. En de melodij fan 't
Limboarchsk hear ik ek.
Prachtich en woldiedich sa, yn dit lytse Babylon
dizze dagen. Mei 'bruorren' én 'susters'. Mei ien
ferskil mei 't Babel fan doe: wy fersteane elkoar,
yn taal en geast!
Ik nim der dêr fan 'e jûne ien op, fan 'Syls Geluk':
t 'Geld laait op straat.
Mar 't Geluk hangt an 'e muur,
in 't Grauwe Paard in Ouwe-Syl.
‘t Ene floeit je soa mar deur de fingers,
‘t Ândere soa mar deur de keel.
En hewwe je 't ene nyt
en wille je 't ândere nyt,
dan lope je der nag overhine:
Over Syls Geluk,
bij 'n koiertsy over d' Ouwebildtdyk.
Willem Riemersma

