
... in een 
        oase van rust ...

Wonen in De Zilk!



ACTUEEL

Raadpleeg en/of

beheer zelf de Zilker

agenda:

Zilker agenda

MUZIEK

Altesa

Dune and Forest

Elan

Just for Fun

Jachthoornblazers

Melody Makers

Oldtimers

Quite Simple

Shantykoor De Zilk

Stropers

RELIGIE

Heilig Hartkerk (RK)

Geestelijk Nederland

Tiltenberg

SPORT

bridge

gymnastiek

motorclub

voetbal

avond4daagse

jeu de boules

tennis

visclub

volleybal

Over deze website | webdesign: Theo van den Akker | reageer op deze site

MAATSCHAPPIJ

Dragersvereniging

St. Barbara

EHBO

Feestcommissie

Heerenclub

Kinderopvang

‘De Palmboom

Ouderenbond

Platform De Zilk

Vrouwen van Nu

HORECA

De Duinpan

De Doofpot

Kings Garden (Chinees)

Pompe’s Smikkelbar

De Ruigenhoek

De Regendruppel

WINKELS

Bakker Pompe

Bloemenshop v.d. Berg

Garage J. en T. Turnhout

Kapsalon Willemse

Spar Jos de Winter

HISTORIE

FOTO VAN DE MAAND

Genootschap Oud De Zilk

Indiëgangers

Kijk HIER voor de foto van 

de maand

JEUGD

Dwergknijnen

speeltuin De Duinrand

Stichting Jeugdwerk

KUNST EN CULTUUR

Ateljee 2

Culturele Kring De Zilk

carnaval: Duinknijnen

 Dwergknijnen

Hakuna Matata

Margret Mijsbergh

Sarah Michel

toneelvereniging ODI

ONDERWIJS

R.K. Basisschool

De Egelantier

OVER DE ZILK

Genootschap Oud De Zilk

Zilker bijnamen

foto’s

Google Maps

REGIONAAL

Noordwijkerhout

Blik op Noordwijkerhout

Hillegom

Hillegom.uwpagina

Lisse

Vogelenzang

Bollenschuren

Bollenstreekgids

Bouwen in de Bollenstreek?

HillegomNu

museum ‘De Zwarte Tulp’

NENS

0252.noordwijkerhout

Tweedehands in de

Bollenstreek

Symphonieorkest

Bloembollenstreek

Werkgroep Roemenië

Waternet (duingebied)

Koopplein

EMAILADRESSEN

Zilker emailadressen

SPONSORS

TO-vormgeving

Wordt ook begunstiger van 

het Zilkerweb.

Mail en meld u aan!

WEET U NOG WAT???

Wordt u nog een leuke link 

voor het Zilkerweb?

Mail de webmaster.

GEZONDHEID

fysiotherapie

huisarts

www.zilkerweb.nl

Bloeiend verenigingsleven
De Zilk heeft ongeveer 2500  
inwoners. Vele Zilkers zijn lid  
van één of meer van de talrijke 
verenigingen, die het dorp  
rijk is.
Zo zijn er allerlei sport-
verenigingen, er is een zeer 
fraaie speeltuin en voor de 
jeugd is er de Stichting  
Jeugdwerk De Zilk.
De oudere Zilker is verenigd in 
de Katholieke Ouderen Bond  
en de Vrouwen Van Nu.
Er is een Culturele Kring en een 
Stichting Oud De Zilk, die de 
gehele geschiedenis van het 
dorp heeft vastgelegd

Stichting Zilker carnaval  
De Duinknijnen is al ruim  
44 jaar in de weer om De Zilk 
in een groots carnaval onder  
te dompelen.
Voetbalvereniging Van Nispen 
en Stichting Zilker carnaval  
De Duinknijnen slaan met enige 
regelmaat de handen ineen  
om grote evenementen te  
organiseren. 

Maar ook de Stichting  
Feest commissie De Zilk biedt 
de Zilkers ieder jaar weer de  
onvergetelijke Koninginnedag, 
een bloemenmozaiekwedstrijd  
en natuurlijk de kermis. 

Op deze pagina’s vindt u in 
het kort wat over het dagelijks 
leven in De Zilk.

Als u uitgebreide informatie  
wilt over de verenigingen en 
instellingen in het gezelligste 
dorp in de Bollenstreek, kijk 
dan eens op www.zilkerweb.nl.
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De Zilk:
groot in het kleine!



Onderwijs
Kinderen kunnen voor  
onderwijs op R.K. Basisschool 
De Egelantier terecht. In het 
najaar van 2012 wordt gestart 
met de nieuwbouw van deze 
school.
Buiten de schooltijden kunnen 
zij desgewenst begeleid worden  
op buitenschoolse opvang  
De Palmboom.

Muziek en cultuur
Muziek speelt een belangrijke 
rol in De Zilk. Naast drum-
fanafare Altesa is het dorp 
verschillende koren rijk. 
Daarnaast organiseert de  
Culturele kring regelmatig  
muzikale en culturele  
evenementen in het dorpshuis 
De Duinpan.

Feestcommissie
Een van de oudste  
organisaties in het dorp is  
de stichting Feestcommissie de 
Zilk. De leden van deze actieve 
club organiseren ieder jaar de 
bloemenmozaïekwedstrijden.  
Van heinde en verre komen 
belangstellenden deze door 
de Zilker bevolking gemaakte 
kunstwerken bewonderen.
Ook is de Feestcommissie  
verantwoordelijk voor een  
feestelijke koninginnedag en  
de jaarlijkse kermis.  
De Feestcommissie weet ook  
rond bijvoorbeeld een geboorte 
of huwelijk van een Neder-
landse prins een originele 
happening voor de hele Zilker 
gemeenschap van te maken.

Religie
De katholieke Heilig Hartkerk 
neemt van oudsher een  
belangrijke plaats in het  
maatschappelijk leven in. 
Tegenwoordig fungeert de 
kerk ook als middelpunt van 
allerlei culturele activiteiten. 
Stichting Hakuna Matata 
organiseert met enige regel-
maat een musical, waarbij de 
kerk op uiterst professionele 
wijze geheel tot theater wordt 
omgebouwd.
In december 2011 werd de 
Musical Scrooge opgevoerd.



Uitgaan in De Zilk
Dorpshuis De Duinpan biedt alles om 
ieder feest, vergadering, condoleance, 
tentoonstelling of toneel voorstelling tot 
een succes te maken. In de foyer is een 
grote bar, waar het gastvrije personeel 
u graag van een drankje voorziet en 
staan enkele biljarttafels. In de grote 
zaal is ook een toneel. Voorts zijn er 
nog twee kleinere zalen voor kleinere 
gezelschappen.
Tijdens het carnaval is De Duinpan het 
bruisend hart van De Zilk als dé  
residentie van carnavals vereniging  
De Duinknijnen. 
Maar ook enkele café’s, een snackbar en 
een Chinees-Indisch restaurant maken, 
dat Zilkers gewoon lekker in hun eigen 
dorp uit kunnen gaan.

Sport
Voetbal, tennis, gymnastiek, bridge,  
jeu de boules, vissen, volleyballen,  
motorrijden, voor al deze takken van 
sport is er een vereniging in De Zilk.

Gezondheidszorg
De Zilk heeft een eigen huisarts en een 
physiotherapiepraktijk.



Winkelen
In het dorp is voor de dagelijkse bood-
schappen een supermarkt en een 
warme bakker te vinden. Bovendien is 
er een kapsalon, een bloemenshop en 
een garage. 

Kunst
Diverse Zilker kunstenaars hebben een 
eigen expositieruimte of een atelier, 
waar ook creatieve cursussen worden 
gegeven. 

Amsterdams Waterleidingduingebied
Dit unieke natuurgebied, waar De Zilk 
aan grenst, biedt volop gelegenheid om 
wandelend van de natuur te genieten. 
Tevens kan men vanuit De Doofpot  
huifkartochten ondernemen door dit 
unieke en waterrijke natuurgebied.  
En even doorlopen en u bent bij de zee.

Jeugd en ouderen
Speeltuin De Duinrand is een uitstekend 
onderhouden, veilige speeltuin, die door  
de tomeloze inzet van vele vrijwilligers 
het hele jaar door gratis toegankelijk is.

Voor de oudere Zilker zijn er fraaie 
appartementen gebouwd. Dit enige 
hoogbouwproject in De Zilk biedt de 
bewoners een bijzonder uitzicht over  
de streek.



Noordwijkerhout

Haarlem

Amsterdam

Leiden

Noordwijk

Katwijk

De Zilk

Hillegom

Lisse

Sassenheim

Den Haag

De regio
In de directe nabijheid is er volop gelegenheid om te winkelen. De dorpen 
Noordwijkerhout, Noordwijk, Hillegom, Lisse, Sassenheim, Nieuw-Vennep, 
Cruquius en Hoofddorp hebben allen aantrekkelijke winkelcentra, de meesten 
met gratis parkeergelegenheid. De steden Haarlem, Leiden, Amsterdam, en 
Den Haag zijn gemakkelijk binnen een half uur bereikbaar.

Verkeer
Door de vele fietspaden is de omgeving ook per fiets prima te bereiken.  
En slechts tien minuten rijden met de auto naar de A4/A44 garandeert  
een snelle verbinding met de rest van Nederland. 
Busverbindingen en de directe nabijheid van NS-station Hillegom zorgen  
er voor, dat u ook met het openbaar vervoer goed uit de voeten kunt. 
Een groot voordeel is ook de nabijheid van luchthaven Schiphol. Daarbij is 
er door het ontbreken van directe aanvliegroutes boven De Zilk hoegenaamd 
geen overlast van het vliegverkeer.

Oase van rust 
De Zilk ligt midden in de Randstad, 
maar door de unieke ligging is De Zilk 
toch een oase van rust. 
Het dorp is gelegen in de Bollenstreek, 
aan de rand van de Amsterdamse  
Waterleidingduinen, slechts vier  
kilometer van het strand en is  
omgeven door prachtige natuur.


