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nr. 16                                2 mei 2019 

WOENSDAG 8 MEI a.s. INLOOPOCHTEND IN DE DUINPAN 

 

INLOOPOCHTEND BIJ OUD DE ZILCK 
 
Het genootschap Oud De Zilck houdt op woensdag 8 mei a.s. haar tweemaandelijkse inloopochtend. 
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. 
 

Thema deze keer is de Tweede Wereldoorlog. Er zijn 
foto’s en plattegronden te zien van het vliegveld De 
Zilk en Ruigenhoek, gegevens ter inzage van de op 24 
februari 1944 nabij de Tiltenberg neergestorte 
Lockheed P38 Lightning en foto’s en gegevens van in 
De Zilk bekende onderduikers en ondergedoken 
Engelandvaarders. 
 

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. 
Oud De Zilck heeft ook belangstelling voor foto’s, en 
ander beeldmateriaal, die met de geschiedenis van De 

         Zilk te maken hebben.  
 

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. 
Belangstellenden zijn welkom van 09.30 uur tot 12.00 uur.  
 

De overige geplande data voor 2019 zijn: 
 

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. 
 

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 


