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WOENSDAG 11 september a.s. INLOOPOCHTEND – en AVOND in de DUINPAN 

 

Het genootschap Oud De Zilck houdt op woensdag 11 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. 
 

Thema deze keer is de cafés in De Zilk.  
 
 
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 voetbal- 
vereniging 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.  
                                                                                                                                                   Café De Halve Vleet. Is ook open op  
                                                                                                                                               monumentendag 14 september 
 

MONUMENTENDAG ZATERDAG 14 SEPTEMBER a.s. 

 

Zaterdag 14 september nationale monumentendag met als thema:  
plekken van plezier. 
 

In De Zilk zijn open: 
De H. Hartkerk  Beeklaan 13 
Café De Halve Vleet, Zilkerduinweg 76. 
In het café is Oud De Zilck aanwezig met een tentoonstelling over alle cafés die de 
afgelopen 100 jaar in De Zilk zijn geweest. Hoeveel zijn dat er geweest? Wie waren 
de eigenaren. Zaterdag 14 september krijgt u daar antwoord op. 
 

In Noordwijkerhout zijn open:  
De Witte kerk – Dorpsstraat 7 
Gemeentehuis – Herenweg 4. Rondleidingen worden de gehele dag gegeven. 

Museum NoVaTo – Zeestraat 3a met tentoonstelling over oude Noordwijkerhoutse muziekbandjes. 
Hotel-café van der Geest – Zeestraat 7a met tentoonstelling van carnavalsvereniging De Kaninefaaten 
Sancta Maria kapel – Pauluslaan p.s.: auto’s parkeren buiten het Sancta terrein. 
Sint Bavo kapel – Bavo-terrein met tentoonstelling van carnavalsvereniging De Keiebijters 
Hoogeveese molen bij Leidsevaart 82 
Victorkerk – Victorlaan 13 
St Jozefkerk – Herenweg 13 
 
De aftrap van monumentendag in Noordwijkerhout vindt plaats om 10.00 uur in de trouwzaal van het gemeente 
huis met een pros van “de Buuf. Leontine van der Klugt. Aansluitend zal de vlag voor het gemeentehuis worden 
gehesen door prins carnaval. 
 
Openingstijden van de monumenten:  11.00 uur tot 16.00 uur. 
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CODE ORANJE, ZATERDAG 21 SEPTEMBER a.s. 

 
CODE ORANJE – BESTEMMING ENGELAND 
Code Oranje is een theatraal en muzikaal programma voor jong en oud, 
over doodgewone jonge mannen en vrouwen die in oorlogstijd één 
gezamenlijk doel voor ogen hadden: bestemming Engeland.  
Wat dreef deze Engelandvaarders en wat waren de gevolgen? 
 

Het is alsof je de radio aanzet…. En je terugvoert naar de oorlogstijd waar muziek een grote rol in neemt.  
Te midden van deze klanken start het avontuur tussen een grootvader en zijn kleinzoon. 
De dertig minuten durende voorstelling vertelt anno 2019 het verhaal van een oude Engelandvaarder en zijn 
kleinzoon. Hij vraagt zijn opa om hulp bij het verzamelen van informatie voor zijn project over de Tweede 
Wereldoorlog. Het vervolg kunt u beter zelf komen bekijken.  
 

Zaterdag 21 september is het theaterhuis Noordwijk/ZEEPaanZEE, in samenwerking met het 
Engelandvaardersmuseum, in De Duinpan om dit stuk voor u te spelen. 
 

Kaarten voor de voorstellingen van 13.30 uur en 15.00 uur zijn te verkrijgen bij:  
De Muze Noordwijk en het VVV Noordwijkerhout. Of digitaal tickets kopen via www.Noordwijkticket.nl  
Entree €5, kind 7 t/m 12 jaar €2,50 en t/m 6 jaar gratis. 
 

Naast de voorstelling die een kleinschalig, intiem karakter heeft zal ook Genootschap Oud De Zilck 
aanwezig zijn met een expositie van oorlogsactiviteiten in De Zilck   
 

RABO CLUBSUPPORT 2019 

 

Over Rabo ClubSupport  
 

Met Rabo ClubSupport vieren we samen de winst. De echte winst van clubs, stichtingen en verenigingen. 
Mensen samenbrengen. Talenten benutten. Een sociaal netwerk opbouwen. Elkaar verder helpen. Daar heeft 
de hele maatschappij baat bij. Dat moeten we niet alleen koesteren maar ook steunen. Daarom geven we als 
coöperatieve bank ieder jaar een deel van onze winst aan verenigingen door het hele land. Zodat zij kunnen 
blijven doen wat ze nu al doen. Onze wereld, buurt voor buurt, beter maken.  
 

Deze tekst van de Rabobank is de inleiding voor de nieuwe actie in 2019 om de deelnemende verenigingen te 
steunen met een mooi sponsorbedrag.  
 

Stem op jouw favoriete club! Via de post krijgen alle leden van de Rabobank een persoonlijke kaart 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 woensdag 27 september tot en met woensdag 11 oktober 2019 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. Van de opbrengst kopen wij een goede A#-
scanner. 

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

http://www.noordwijkticket.nl/
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