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In de komende twee maanden worden er verschillende activiteiten georganiseerd.
INLOOPOCHTENDEN
De inloopochtend van mei jl. in De Duinpan was druk bezocht.
De eerstvolgende inloopmorgen is op woensdag 14 september a.s.
Thema deze keer is de 100 jaar Feestcommissie 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 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 openingstijden zijn van 09.30 uur tot 12.00 uur.
Daarna is er dit jaar nog een inloopmorgen,
en wel op woensdag 9 november.
MONUMENTENDAG 10 SEPTEMBER A.S.
Monumentendag valt dit jaar op zaterdag 10 september a.s.
In De Zilk is dit jaar alleen de Heilig Hart van Jezuskerk open.
De openingstijden zijn van 11.00 uur tot 16.00 uur.
Het genootschap Oud De Zilck zal daar ook aanwezig zijn met de fotoboeken van de kerk,
geestelijken en activiteiten van de kerk. Tevens tonen wij een aantal schilderijen van de
kerk e.o.

RABO-CLUB SUPPORT
Iedereen verdient een club waar je elkaar
sterker maakt, waar je jezelf kunt zijn, waar
talent de ruimte krijgt en waar
gewerkt wordt aan een duurzame wereld.
Daarom investeert de RABO - bank ook dit jaar weer, met Rabo
ClubSupport, in lokale clubs en verenigingen.
De stemperiode voor RABO - bank leden is van 5 tot en met 27 september.
Laat uw stem niet verloren gaan. Wij hopen op uw stem!
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LEZING 2 OKTOBER A.S.
Zondagmiddag 2 oktober organiseert het genootschap Oud De Zilck een lezing in De Duinpan.
Dhr. Alphons Maas uit Hillegom zal deze verzorgen.
Het onderwerp van de lezing is: het ontstaan en de werking van het
Kadaster en historische kaarten in Nederland.
In het bijzonder zal hij vertellen over de archeologische opgraving in
het Van Nispenpark in Hillegom, de vondsten van restanten van een
oude boerderij nabij de St. Martinuskerk en de plaats van een oude
R.K. schuilkerk.
Na de pauze vertelt Theo van Gijlswijk aan de hand van oude
kadasterkaarten het ontstaan van de eerste bebouwing vanaf
ongeveer 1600 in De Zilk.
Aanvang zondagmiddag 2 oktober a.s. om 14.00 uur.
Waar: De Duinpan, Sportlaan 34 De Zilk.
Adreswijzigingen Oud De Zilck.
Per 1 januari 2020 zijn door bestuurswisselingen de volgende adressen opnieuw vastgesteld:
Secretariaat:

Zilkerduinweg 354, 2191 AT De Zilk
Telefoon; 06-218 37 817
e-mail; info@ouddezilck.nl

Ledenadministratie:

e-mail; genootschapouddezilckledenadm@gmail.com

Leest u deze nieuwsbrief via de website en wilt u de nieuwsbrief graag via uw mail ontvangen?
Geef dan uw e-mail adres door via: genootschapouddezilckledenadm@gmail.com
Ook wanneer uw e-mail adres wijzigt graag uw nieuwe e-mailadres doorgeven.
S.v.p: gaat u verhuizen vergeet dan ook niet uw nieuwe huisadres door te geven aan onze ledenadministratie.
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