Ouwe-Nije-Syl kort!
Klachten groenafval!
Bij dorpsbelang komen regelmatig klachten
binnen over het niet op het juiste moment
en plaats aanbieden van groenafval. Er zijn
(ondanks grotere groencontainer en betere
openingstijden van de Milieustraat Stiens)
nog steeds mensen die niet goed met het
groenafval omgaan. Verschillende dorpsbelangen hebben om deze reden bij de gemeente het verzoek neergelegd vaker een
snoeiafval rit in te plannen.
Enkele buurtverenigingen geven het goede
voorbeeld door de overlast zelf aan te pakken, keurig! Ziet u mensen die illegaal
snoeiafval stortten, dan mag u deze hier
best op aanspreken.

Dienstenveiling dorpsfeest!
Tijdens het dorpsfeest heeft de jeugd een
dienstenveiling georganiseerd. Deze vrijdagavondactie heeft meer dan €1000,- opgeleverd. Er worden afspraken gemaakt
voor het uitvoeren van de verschillende
klusjes. Autopoetsen, hond uitlaten, ramen
lappen, babysitten, allerhande taken moeten
voor dit mooie bedrag worden uitgevoerd.

Overlast brommers/scooters!
Het Leijesterpadsy van Ouwe-Syl naar
Vrouwbuurstermolen is bedoeld als fietsen wandelpad. Regelmatig komt het voor
dat brommers en scooters gebruik maken
van deze korte (sluip)route richting Stiens.
Dorpsbelang heeft er bij de gemeente op
aangedrongen, om m.b.v. verbodsborden
duidelijk te maken dat dit verboden terrein
is voor gemotoriseerd verkeer. De gemeente is echter van mening dat deze maatregel
niet nodig is. Overtreders erop aanspreken
helpt volgens B&W meer. Daar dorpsbelang vindt dat dit alleen in combinatie met
borden kan, gaat zei hierover binnenkort de
discussie met de gemeente aan.

Jeugdhonk!
De bouwcommissie betreffende het jeugdhonk gaat binnenkort met een ondernemer
om tafel. De plannen worden met elkaar
besproken, zo ook wat er aan zelfwerkzaamheden kan worden verricht. Men
hoopt door veel zelfinspanning de prijs behoorlijk te kunnen drukken.

Naam voetpad!
Er zijn betreffende het bedenken van een
naam voor het voetpad tussen Ds. Schuilingstraat en de Ds. M. Mooijstraat een
tiental inzendingen binnengekomen. Dorpsbelang heeft daaruit een keuze gemaakt en
deze kenbaar gemaakt bij Gemeente Het
Bildt. Nadere informatie volgt!
Lay-out nieuwsbrief: Bertus Dijkstra

Activiteiten jeugd!
Binnenkort wordt er een zogenaamd Fristi
feest georganiseerd. Daarnaast komen er
workshops voor de jeugd. Beide projecten
worden mogelijk gemaakt dankzij financiële steun van Gemeente Het Bildt.
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Zaterdag 21 november intocht Sinterklaas!

Huis te koop?, zet hem op www.ouwe-syl.nl

Traditioneel komt Sinterklaas ieder jaar op
zijn paard met gevolg naar Het Bildt. In een
brief naar dorpsbelang heeft de goedheiligman aangegeven dat hij zaterdag 21 november op
een andere
manier de
inwoners
van Ouween Nije-Syl
wil verrassen. Deze
keer moet
het een feest
voor jong
en oud worden, aldus de oude baas uit
Spanje. Naar aanleiding van de bewuste
brief heeft dorpsbelang een sinterklaas intocht commissie samengesteld.
Deze gaat het verzoek op haalbaarheid onderzoeken. Via website www.ouwe-syl.nl
en publicaties wordt u, zodra er meer
nieuws is, verder geïnformeerd.

De huizenmarkt in
Nederland zit mede
door de economische
recessie in een diep
dal, zo ook op het
Bildt. Om uw verkoopkansen te vergroten, kunt u nu uw woning voor “slechts”
€20,- via www.ouwesyl.nl in de wereldwijde digitale etalage
zetten. Voor dit bijna symbolische bedrag
blijft uw woning een jaar lang online staan,
mits deze eerder wordt verkocht. Wilt u
ook uw verkoopkansen vergroten, stuur dan
een mail met de volgende informatie naar
redactie@ouwe-syl.nl:
Gegevens te verkopen huis & foto, gegevens makelaar (indien niet aanwezig, die
van uzelf). Telefoonnummer en/of
e-mailadres voor verdere informatie en
eventuele verkoopprijs.

Nieuwbouw plan Ouwe-Syl!
De hiernaast afgebeelde schets is
het concept betreffende het nieuwbouwplan op Ouwe-Syl. Het aantal
bouwkavels en de grootte ervan
kan afwijken van de schets. In september gaat de raad zich over het
bouwplan buigen. Spoedig daarna
gaat Gemeente Het Bildt een informatieavond voor de Sylster bevolking bijeenroepen. Hierover wordt
u via website en publicaties tijdig
geïnformeerd.

Afbraak huurwoningen Ds. M. Mooijstraat!
Zoals bekend staat de afbraak van de zogenaamde bejaardenwoningen op de Ds. M.
Mooijstraat al enige tijd in de planning. Nu
de laatste bewoner is vertrokken, heeft Woningstichting Noord/West Friesland opdracht tot afbraak gegeven. Binnen enkele
maanden kan de hiernaast afgebeelde foto
als historie het archief in. Over de nieuwe
invulling van het terrein is op dit moment
nog niets bekend.

Krijgt Ouwe-Syl een TOP functie?
Steeds meer richt Het Bildt zich op de toerist, recreatie wordt steeds belangrijker.
Ouwe-Syl wil hierin graag een
spilfunctie vervullen. Wanneer
de 11-stedenvaarroute er komt,
is er volgens dorpsbelang behoefte aan een haventje met
trekkershutten voor zowel waterrecreant als eigen inwoners.
Ook de gemeente ziet het belang
en is voornemens Ouwe-Syl aan
te wijzen als TOP (Toeristische Overstap
Plaats) plaats. Het concentreren van de
TOP functie biedt Ouwe-Syl veel voordelen. Door de al aanwezige voorzieningen

(aansluiting op 11-stedenvaarroute, aansluiting op fiets– en wandelroutes, Aerden
Plaats/dorpslogementen/
archeologisch steunpunt,
rondvaart mogelijkheden,
enz.), heeft Ouwe-Syl, mede omdat het behoort tot de
Villages of Tradition een
perfecte uitstraling voor de
TOP functie. Als alles naar
wens verloopt, dan wordt
Ouwe-Syl het knooppunt voor o.a bootjestoerisme. Uiteraard wordt dit plan niet van
de een op andere dag gerealiseerd, maar de
eerste stappen naar iets moois zijn gezet.

www.ouwe-syl.nl prima bezocht, meer informatie welkom!
De nieuwe website voor Ouwe- en Nije-Syl
staat sinds half mei online. Het is altijd afwachten hoe de site in het hedendaagse
snelle digitale tijdperk wordt bezocht. De
eerste statistieken zijn hoopgevend. Deze
geven aan dat de bezoeker de site gemiddeld zes minuten
bezoekt, waarbij er
wordt
doorgesurft
naar zes subpagina’s.
Volgens kenners een
prima score.
Deze cijfers inspireren de redactieleden
om vooral accuraat
en actief met de site
verder te gaan. We
willen graag alle
nieuwtjes maar ook
leuke en ludieke wetenswaardigheden op
de site vermelden. Bovendien kan de site
als communicatiemiddel dienen tussen vereniging en leden, maar ook tussen bedrijf
en klanten. De website biedt u veel informatie, wat te denken van de oud papier
afvalkalender en de busdienst regelingen
van en naar Ouwe-Syl. Kortom, alle inwoners krijgen te maken met www.ouwesyl.nl. De redactie ziet naast haar eigen
inspanning ook graag dat dorpsbewoners

een steentje bijdragen. En, dat is echt niet
moeilijk.
Organiseert uw buurt een barbecue, speelt
jou team een kampioenswedstrijd, heeft uw
bedrijf een superorder binnengesleept, gaat
de school een dagje uit, is er een (kunst)
expositie of organiseert de kerk een
speciale dienst. Ook
al lijkt het item nog
zo klein, voor de
redactie kan deze
zeer de moeite waard
zijn.
Uiteindelijk
bepaalt niet de redactie het succes van de
site, maar de meedenkende en actieve
bezoeker! Des te
vaker er nieuws op
de site verschijnt, des
te interessanter deze voor de bezoeker is.
Dus, vereniging, bedrijf maar ook zeker
meedenkende bezoeker, neem de kleine
moeite om de redactie te informeren. Deze
kan dan actie ondernemen, waardoor de site
nog meer aan populariteit wint.
Via redactie@ouwe-syl.nl kunt alle interessante wapenfeiten over de regio kwijt, we
rekenen op uw bijdrage!

Wist u dat:
… het dorpsfeest met als thema Hollywood en de sterren zeer geslaagd was!
… kaatsvereniging de Kolk een prachtig 100 jarig bestaan heeft gevierd!
… KV De Kolk het Nederland kampioenschap voor pupillen mocht organiseren!
… ‘t Winkeltsy op é Hoek haar 10 jarig bestaan heeft gevierd!
… de finales van de Bildtse Tenniscup op Ouwe-Syl zijn verspeeld!
… Roberto Hietberg bezig is het bootbankje op de Pyp op te knappen!
… de fraaie Iemke-Jan van Nel Smit op Ouwe-Syl is gedoopt en te water gelaten!
… kunstroute met beginpunt de Aerden Plaats een groot succes is geworden!
… dit mede dankzij het fraaie weer en grote opkomst een topweekend is geworden!

