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6 September 2018 

MONUMENTENDAG 8 SEPTEMBER A.S.  

 
Dit jaar is er in Noordwijkerhout een comité ingesteld 
om monumentendag in Noordwijkerhout nieuw leven 
in te blazen. In dit comité zitten leden van Vereniging 
Dorpsbehoud, Museum Novato, Stichting Vrienden 
van de Witte Kerk, Genootschap Oud de Zilck en de 
gemeente Noordwijkerhout.  

 

De opening van deze officiële monumentendag vindt plaats in de Witte Kerk, die centraal staat deze 
dag. Er zijn wandelingen opgezet in Noordwijkerhout en in De Zilk, en verder een fietsroute langs 
monumenten van Noordwijkerhout en De Zilk. De routes treft u aan in een speciaal hiervoor gemaakte 
folder, evenals beknopte informatie over de monumenten waar u langs wandelt of fietst. Ook aan de 
kinderen is gedacht: zij kunnen een kleurplaat maken of een bouwplaat van de Witte Kerk in elkaar 
zetten.  
 

De informatiefolder is zaterdag 8 september op te halen bij: 
De Witte Kerk, Dorpsstraat 7, Noordwijkerhout 
VVV Noordwijkerhout, Dorpsstraat 8, Noordwijkerhout 
Dorpsmuseum NoVaTo, Zeestraat 3A, Noordwijkerhout 
H. Hartkerk, Beeklaan 13, De Zilk, tevens start- en eindpunt wandeling door De Zilk. 
 

Het programma ziet er als volgt uit: 
10.00 uur: Opening door wethouder Henri de Jong in de Witte Kerk 
11.00 uur: Startsein van de Open Monumentendag 
Knutselen voor kinderen vóór de Witte Kerk en bij Kiwikids, (Dorpsstraat 42). 
Wandelingen door Noordwijkerhout en De Zilk 
Fietsroute langs monumenten in Noordwijkerhout en De Zilk. 
16.00 uur: einde Open Monumentendag 
 

De volgende 11 monumenten zijn opengesteld en kunt u bezoeken: 
 

• De Witte Kerk 
• Gemeentehuis 
• VVV. Dorpsstraat 8 
• V.d. Geest, Zeestraat 7a          1920 
• Dorpsstraat 42         
• Sint Antoniushof             
• De Hoogeveense molen                              
• De Vonk, Westeinde 94 
• De Victorkerk, vanaf 12.00 uur        
• Sint Jozefkerk                                   H. Hartkerk  
• Heilig Hart van Jezuskerk 

 
In de H. Hartkerk in De Zilk kunt u de informatiefolder ophalen met de wandelroute door De Zilk.  
Tevens is Oud De Zilck in de kerk aanwezig tussen 11.00 uur en 16.00 uur.  
Zij kunnen uw vragen beantwoorden en laten ook oude foto’s van de kerk zien. 
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INLOOP 2018 

 

OCHTEND- EN AVONDINLOOP BIJ OUD DE ZILCK 
 
Het genootschap Oud De Zilck houdt op woensdag 12 
september a.s. haar tweemaandelijkse inloop.  
Deze woensdag is er een ochtend en avondopening.  
De openingstijden zijn ’s morgens van 09.30 uur tot 12.00 uur, 
en ’s avonds van 19.30 uur tot 21.30 uur. 
 
 

Deze inloopdag staat in het teken van de genealogie. Aanwezig zal zijn Wim Nederstigt met een 
gedeelte van zijn verzameling bidprentjes. Hij heeft dan de boeken Hillegom, Lisse, Vogelenzang en 
Noordwijkerhout/De Zilk meegenomen. Het is ook mogelijk de bidprentjes digitaal te bekijken. 
 
Mensen met belangstelling voor de historie van De Zilk kunnen dan kennismaken met het 
genootschap Oud De Zilck. Ter inzage liggen fotoboeken van De Zilk, de boeken met klassenfoto’s 
van de H. Hartschool - Mariaschool en fotoboeken van voetbalvereniging Van Nispen.  
U kunt ook terecht met uw eigen foto’s of fotoalbums die wij graag willen inscannen. Een aantal 
vrijwilligers is aanwezig om uw vragen over De Zilk of over families in De Zilk te beantwoorden. Heeft 
u vragen over de geschiedenis van De Zilk dan zijn wij u graag van dienst, om daar antwoord op te 
geven.  
 
Plaats van inloop is De Duinpan, Sportlaan 34 De Zilk. 
 
De geplande data voor 2018 zijn: 
 
12 september Ochtend – en avondopening. 
   09.30 uur – 12.00 uur. + 19.30 uur – 21.30 uur 
 
14 november  Ochtendopening. 
   09.30 uur – 12.00 uur. 
 
 

LEZING 21 SEPTEMBER door HARRIE SALMAN 

 
Het ontstaan van De Zilk, presentatie met afbeeldingen door Harrie Salman 
 
Toen het oude Noordwijk ongeveer 800 jaar geleden werd opgedeeld in twee stukken die nu weer bij 
elkaar worden gevoegd, bestond De Zilk nog niet. Het was een groot stuk duin en veen. Dit was van 
de graaf van Holland was en is pas vanaf de 14 eeuw ontgonnen. Hiervoor moesten de problemen 
met de afwatering worden overwonnen. Daarna werd het veengebied in grote blokken verkocht aan 
investeerders, vooral uit Haarlem, zodat het door boeren kon worden ontgonnen. Rond 1400 bleek dit 
gebied De Zilk te heten. In de voordracht wordt aan de orde gesteld wat deze naam kan betekenen. 
Tenslotte worden de boerderijen van het oude De Zilk op de kaart gezet. 
 
De lezing begint om 20.00 uur en zal ongeveer een uur duren, daarna is er nog gelegenheid is tot het 
stellen van vragen.  
 
De lezing wordt gehouden in De Duinpan, Sportlaan 34, De Zilk. 
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RABOBANK CLUBKAS CAMPAGNE 2018 

 

De RABO-bank Clubkas Campagne gaat van start. Verenigingen en stichtingen die klant zijn bij 
Rabobank Bollenstreek komen hiervoor in aanmerking. De leden van de Rabobank Bollenstreek 
kunnen via de website: www.rabobank.nl/bollenstreek hun stem uitbrengen op het bestedingsdoel van 
hun favoriete vereniging of stichting. Hoe meer stemmen des te hoger de financiële bijdrage van de 
bank is. 
 

Hoe werkt het stemmen? Rabobank Bollenstreek draagt het verenigingsleven in de regio een warm 
hart toe. Daarom stellen zij vanuit het Coöperatief Dividend weer een bedrag beschikbaar voor de 
Rabobank Clubkas Campagne! Als lid van onze bank mag je meebeslissen waar deze bijdrage 
naartoe gaat. 
 
Stem op jouw favoriete club! 
Via de post hebben alle leden een persoonlijke kaart ontvangen met een unieke stemcode. Met deze 
code kun je stemmen op de clubs die jij een warm hart toedraagt. Met de persoonlijke stemcode kun 
je van dinsdag 4 september tot en met woensdag 19 september 2018 op deze website inloggen en 
jouw stemmen uitbrengen. Het stemmen gebeurt in een beveiligde omgeving en vindt plaats in een 
aantal stappen. Bij iedere stap staat uitgelegd wat je kan verwachten en welke stappen je moet 
uitvoeren om jouw stemmen succesvol uit te brengen. Elke stem telt. Laat deze dus niet verloren gaan 
en stem op jouw favoriete clubs. Wij wensen je veel plezier met het uitbrengen van je stemmen! 
 

Hierbij doet het bestuur van het Genootschap Oud De Zilck een oproep aan u, om als lid van de 
Rabobank Bollenstreek uw stem te geven aan het Genootschap Oud De Zilck. 
 

Bij voorbaat onze hartelijk dank. 
Hartelijk dank voor uw stem. 

 

ASTRID, BARNAART en CYCLOOP: Het ABC van de AWD. 

 

Het ABC van de AWD is weer verkrijgbaar. 
 

We waren door de voorraad heen. Omdat er toch nog vraag naar was 
hebben wij weer een kleine voorraad laten drukken. 
 

In dit boek worden de veldnamen die in de Amsterdamse 
Waterleidingduinen worden gebruikt verklaard.  
 

Het boek bestaat uit 78 pagina’s.  
ISBN/EAN nr: 97890 8182 9007 
 

De kosten van dit boek zijn € 12,95 
 

Het boek is verkrijgbaar bij:  
Theo van Gijlswijk      Zilkerduinweg 78 De Zilk.   Tel: 0252.419404 
Mieke van Haaster   Regenvlietweg 3 De Zilk.   Tel: 0252.860070 
 
 

 

http://www.rabobank.nl/bollenstreek

