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nr. 15                   7 maart 2019 

LEZING over ARCHEOLOGIE SPORTCOMPLEX DE ZILK -  zondag 7 april a.s. 

 

In 2013 heeft RAAP Archeologisch Adviesbureau archeologisch onderzoek gedaan in het gebied rond de 
sportvelden van De Zilk. Tijdens het proefsleuvenonderzoek in 2012 zijn archeologische resten gevonden uit de 
Late Bronstijd tot en met de Late IJzertijd (50 voor Christus) die duiden op bewoning uit die tijd. Dat resulteerde 
in een drie maanden durend, uitgebreid onderzoek.  
 
Dat er bewoning en landbouw gebruik heeft plaatsgevonden, 
leiden de archeologen af aan de gevonden paalkuilen, een 
haardkuil, afvalkuilen, greppels, de vele waterkuilen en aan de 
eergetouwkrassen. In 2017 is het eindrapport van dit 
archeologisch onderzoek afgerond. 
 
Op zondagmiddag 7 april komt drs. Iris Briels, projectleider en 
archeoloog van de firma RAAP naar De Duinpan om te 
vertellen over de vondsten gedaan tijdens dit onderzoek.  
De lezing begint om 14.00 uur. Na afloop is er gelegenheid om 

vragen te stellen. 

Noteer deze datum alvast in uw agenda!  

Adres De Duinpan: Sportlaan 34 2191 XH De Zilk. 

 

INLOOP 2019 

 

OCHTEND- EN AVOND  INLOOP BIJ OUD DE ZILCK 
 

Het genootschap Oud De Zilck houdt op woensdag 13 maart a.s. haar tweemaandelijkse inloop.  
Deze woensdag zijn 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. 
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 en graag bereid om uw vragen over De Zilk of over families in De Zilk te beantwoorden.  
 

Plaats van inloop is De Duinpan, Sportlaan 34 De Zilk. 
 

De geplande data voor 2019 zijn: 
 
13 maart  Ochtend – en avondopening. 
   09.30 uur – 12.00 uur. + 19.30 uur – 21.30 uur 
 
08 mei   Ochtendopening. 
   09.30 uur – 12.00 uur.  
 
11 september  Ochtend – en avondopening. 
   09.30 uur – 12.00 uur. + 19.30 uur – 21.30 uur 
 
13 november  Ochtendopening. 
   09.30 uur – 12.00 uur. 
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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 Waterleiding Duinen 
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 
 
 

 
 

GEVRAAGD 
 

Draagt u De Zilk een warm hart toe en bent u geïnteresseerd in de geschiedenis 
van ons mooie dorp?  
De redactie van ons blad Terra Salica is dringend aan uitbreiding toe! Kunnen 
luisteren en enig schrijftalent zijn nodig om met een Zilker te gaan praten en zijn 
of haar belevenissen op papier te zetten. Wilt u het eens proberen? Ervaren 
redactieleden helpen u graag en het verplicht tot niets.... 

 
 
Reacties graag naar: Theo van Gijlswijk,  
Tel: 0252.419404,   E-mail: theovangijlswijk@casema.nl 
 

 
 

ARCHIEFRUIMTE GEZOCHT 
 

Ons Archief wordt steeds meer aangevuld met schenkingen zoals 
foto’s, krantenknipsels, boeken, familiealbums, stambomen, 
verzamelingen enz. De opslagruimte bij onze oud-archivaris is 
helaas niet meer beschikbaar, dus zijn wij dringend op zoek naar 
een nieuwe archiefruimte.  
 

Een werkruimte van minstens 6 x 6 meter zou voldoende zijn, 
voorzien van elektra, om daar ook met de computer/laptop te 
kunnen werken. 
 

Heeft u ruimte beschikbaar neemt u dan contact op met ons via 
info@ouddezilck.nl. Over de voorwaarden kunnen wij het zeker 
eens worden. 
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