
 

Beste Silvoldenaren, leden Silvolds Belang 

Na een warme zomer, vol met activiteiten in 

het kader van 100 jaar Silvolds Belang, b.v. 

uitvoering van het ZomerOrkestNederland  is 

het bestuur alweer met nieuwe zaken bezig. 

 

Foto-expositie 22 september Kerk van de Protestante Gemeente 

Op zondag 22 september zal na de zondagdienst omstreeks 11.30 uur de foto-

expositie geopend worden. In dit weekend bent u uitgenodigd om kennis te maken 

met een zeer boeiende foto-expositie: ‘Silvolde, toen en nu’ 

Tijdens zijn leven, overleden op 12 januari 2018,  heeft onze plaatsgenoot Jan 

Gal als streek- en persfotograaf een schat van beelden gemaakt die het leven 

van destijds laten zien. 

Silvolds Belang heeft de Silvoldenaren, gebroeders van der Kemp, Theo,Ton en 

Martin uitgenodigd om foto-opnamen te maken van dezelfde plaatsen die Jan Gal 

heeft vastgelegd. Deze foto’s worden aan de tentoonstelling toegevoegd.  

Openstelling expositie; ‘Silvolde, toen en nu ‘     

Zondag 22 september: 11.30 uur tot 17.00 uur 

Zaterdag 28 september : 11.00   uur tot 17.00 uur. 

Zondag 29 september: 11.00 uur tot 17.00 uur. 

 

Entree is gratis, u bent van harte welkom. 

  

 

 



Smart Living Rivierduinen Silvolde, Plan voor 6o starters- en 

seniorenwoningen op voormalig bedrijvencomplex. 

Er komt een bijeenkomst voor de buurt van het voormalige “buizenterrein”, 

beter bekend als het Revab terrein. SB is  betrokken bij het voorgaand proces. 

De gemeente een positief advies hiervoor gegeven.  

Wij nodigen u 24 september 2019  uit voor een buurtbijeenkomst in:     

Zaal:  ’t Molentje Molenweg 3, 7064 GJ  te Silvolde. 

Inloop 19.00 uur, start 19.30 presentatie, intenties, de planologische procedures, omzetting industrie 

bestemming naar woonbestemming  en mogelijkheid tot stellen van vragen.  Aanwezig: Bewoners ( straal van 

100-150 meter) en van  gemeentelijke zijde:  mevr. Sonja Vink, gebiedsmakelaar. 

Aanwezig van de zijde van Groenvast: dhr. Stef Beumer en dhr.  Bas Hommelink namens Binx, WAM en 

Vanduren en dhr. Maarten Venhorst van Architecten Groep Gelderland. 

 

Het thema “Overbrugging en Verbinding“ 

heeft verschillende (oud) Silvoldenaren;  Jan 

Buiting, Marion van Groningen, Iet Harbers, 

Casper ter Heerdt, Egbert Hermsen, Evelien 

Jorna, Rick Kup en Tatum Kempers, Annelie 

Kunst, Helma Terhorst, Peter Colstee, Simon 

Schutter, aangespoord om hieraan een 

kunstzinnige uiting te geven. Op 11, 12 en 13 

oktober kunt u bekijken wat er allemaal is 

gemaakt, ook de leerlingen van de 

basisscholen hebben iets kunstigs gemaakt. 

Ook deze expositie is in de Protestantse Kerk. 

Algemene Ledenvergadering. 

Silvolds Belang houdt haar algemene ledenvergadering op 14 oktober om 

19.00 uur in de Sprank. Tijdens deze jaarvergadering met een archeologe die 

verteld over de vondsten van de stoffelijke resten tijdens Centrumplan in 

samenwerking met Old Sillevold. U ontvangt daarvoor nog een uitnodiging. 

 Op 16 november is er in de Schuylenburgh een muziekmiddag voor de 

ouderen ivm 100 jaar koffie en een borreltje. 

Namens het Bestuur Silvolds Belang  

Fijne kermisdagen 


