Silvolde, augustus 2021
Betreft: Uniformactie 100-jarig jubileum Harmonie St. Radboud.
Geachte heer/mevrouw/familie,
U zult wel denken, alweer een brief van harmonie St. Radboud, en dat is volkomen terecht.
In 2022 bestaat Harmonie St. Radboud 100 jaar en dat gaan wij groots vieren. De huidige
uniformen dateren in ons jubileumjaar precies 25 jaar en zijn hoognodig aan vervanging toe.
Uiteraard is de harmonie al jaren aan het sparen om deze aanschaf te realiseren. Echter de
laatste loodjes wegen het zwaarst, daarom hopen we met deze financiële injectie, de
uniformen op de receptie ter gelegenheid van het 100-jarig jubileum te kunnen presenteren
aan Silvolde.
Als tegenprestatie voor uw bijdrage zal de harmonie in het jubileumjaar op vele fronten
aanwezig zijn in Silvolde en bent u van harte welkom. Hieronder vindt u ons programma:
Zondag 16 januari 2022 → ‘Jubelconcert’ in ‘Ons Pakhuus’ om 10:30 uur, waarbij onze
jubilarissen op een verrassende wijze in het zonnetje worden gezet.
Zaterdag 26 maart 2022 → Een jubileumreceptie speciaal voor genodigden en andere
geïnteresseerden.
Dinsdag 14 juni 2022 → Het jaarlijkse ‘Thé Schreur Concert’ om 19:30 uur bij de Schuylenburgh.
Zondag 19 juni 2022 → Een muzikale dag in Silvolde ‘Rondom de Molen’ waarbij de gehele
dag muziek te beluisteren is van diverse orkesten uit de regio. En daarnaast zal het geheel
worden aangekleed door o.a. het draaien van de wieken van de molen, drankpaviljoen,
diverse kraampjes met mooie snuisterijen, et cetera. Uiteraard vindt dit plaats rondom ‘Ons
Pakhuus’ vanaf 11:00 uur.
Zaterdag 22 oktober 2022 → ‘Silvolds Maestro Concert’ in ‘Ons Pakhuus’ om 20:00 uur.
Bekende Silvoldenaren zullen hun beroep als ‘dirigent’ proberen veilig te stellen. Gebaseerd
op het gelijknamige televisieprogramma.
Zaterdag 17 december 2022 → Een groots Kerstconcert in ‘Ons Pakhuus’ om 20:00 uur om het
jubileumjaar af te sluiten.
U leest het, al met al, de moeite waard om deze uniformactie te ondersteunen.
Deze uniformenactie doen we giraal en wij vragen u uw mooie bijdrage over te maken naar
NL89 RABO 0359 1028 32 t.n.v. Harmonie St. Radboud o.v.v. uw adres en huisnummer met
toevoeging “uniform”. Alle bedragen, zowel groot als klein, zijn van harte welkom.
Wilt u liever contant geven? Dan komen we bij u aan de deur. Bel dan even 06 55386969 of
mail naar info@radboudsilvolde.nl
Tot slot “Blijf Gezond” en bij voorbaat dank voor uw financiële steun.
Nadere info staat op de site www.radboudsilvolde.nl
Bestuur Harmonie St. Radboud
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