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NIEUWSBRIEF 31 SILVOLDS BELANG  

 

Jaarverslag Silvolds Belang 2019- 2020. 

 

Beste leden, 

 

Wat een bijzonder jaar hebben wij achter de rug, door Corona gaat er veel niet 

door, zo ook onze algemene ledenvergadering. Het bestuur heeft gemeend u toch 

een jaaroverzicht van onze activiteiten te doen toekomen, ditmaal in de vorm van 

een nieuwsbrief. Hopelijk kunnen we volgend jaar weer een normale 

jaarvergadering houden. De kascontrole heeft wel plaats gevonden en werd 

goedgekeurd door Gerard Mulder en Johan Tuenter.  Zij hebben zich weer 

beschikbaar gesteld voor volgend jaar waarvoor onze hartelijke dank. 

 

Muzikale afsluiting 100 jaar Silvolds Belang 

 

Op 16 november heeft SB met medewerking van dweilorkest “ut natte mondstuk” 

een muzikale middag verzorgt in de Schuylenburg als afsluiting van ons 

jubileumjaar. De middag was zeer geslaagd. Er werd door enkele bewoners een 

dansje gemaakt. Het bestuur kan terugkijken op een mooi jubileumjaar waarin we 

de Silvoldenaren getrakteerd hebben op veel moois. Te denken valt aan ons 

jubileumboek, optreden van ZomerOrkestNederland, de foto-expositie “Toen en 

Nu”, de kunst-expositie met de kunst van de scholen en optredens van Silvolds 

talent. 
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Vrijwilligersprijs 2019 

 

De vrijwilligersprijs Silvolde 2019 werd tijdens de heropening van de vernieuwde  

Schuylhut aan de vrijwilligers hiervan uitgereikt. Ze waren blij verrast. Op deze 

manier werden ze geëerd voor het vele werk dat zij met z’n allen hiervoor 

verrichten. De Schuylhut met de mooie speeltuin ziet er altijd prima verzorgd 

uit, een lust voor het oog van de bewoners van de Schuylenburg en bezoekers 

hiervan. 

 

De Fazant. 

Een inwoner van Silvolde kwam bij ons met het verhaal van de verdwenen fazant. 

Deze fazant is gemaakt door Annemie Slager, 

mogelijk gemaakt door een gift van de 

Rabobank aan de gemeente Wisch en destijds 

geplaatst bij de bibliotheek. Helaas is het 

beeld kort daarna van de sokkel gevallen en het 

beeld werd binnen in de bibliotheek geplaatst, 

maar was na al een aantal jaren buiten beeld. 

Na enkele omzwervingen is De Fazant weer 

terug gevlogen naar Silvolde en vond een mooie 

plek  bij de ingang van de Schuylenburg. 

 

 

Inspiratieavond Silvolde, d.d. 22 januari 2020. 

Met een geweldige opkomst van ruim 300 Silvoldenaren was het een zeer 

geslaagde bijeenkomst. De discussie werd geleid door presentator Geert 

Teunissen. Er waren diverse sprekers waaronder wethouder Ben Hiddinga, 

ruimtelijke ontwikkelingen, wethouder Ria Ankersmit, natuur, groen en 

plattelandsontwikkeling, Gerrolt Ooyman, Woningbouwstichting Wonion, 

bouwplannen Heuvelstraat en circulair bouwen, Bram van der Beek, LC Energy, 

Zonnepark Havesbos en Stef en Edith Beumer bouwplannen Buizenfabriek aan de 

Berkenlaan en Pr. Bernhardstraat. 

Er zijn mooie plannen gelanceerd, ideeën uitgesproken en alle vervolgstappen zijn 

gedeeld op onze Facebooksite https://www.facebook.com/SilvoldsBelang  
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Vrijheid 75 jaar. 

Door Silvolds Belang is de brochure 75 jaar Vrijheid 

tot stand gekomen. Hierin zijn verhalen van 

Silvoldenaren opgeschreven over de oorlog, maar vooral 

de bevrijding. De brochure is huis aan huis bezorgd en  

door iedereen enthousiast ontvangen . Een naslagwerk 

om te bewaren. Mocht u er geen hebben ontvangen 

neem dan contact op met het secretariaat er zijn er 

nog enkele over. 

Helaas zijn alle andere activiteiten rondom 75 jaar 

Vrijheid afgelast in verband met Corona. Hopelijk 

kunnen we volgend jaar wel de diverse activiteiten 

waaronder een wandeling vanuit Bontebrug met verhalen organiseren/ realiseren.  

 

                      
 

 

Pumptrackbaan. 

Een aantal jaren geleden kwam er de vraag van een jonge inwoner, Stan Gregoor, 

aan onze burgemeester Otwin van Dijk of er een fietscrossbaantje in Silvolde 

gerealiseerd kon worden. Enkele enthousiaste Silvoldenaren en het bestuur van 

Silvolds Belang hebben samen een Pumptrack Try Out opgezet. Met hulp van de 

buurtsportcoaches van Helpgewoon Buurtsport werden alle scholen in de Oude 

IJsselstreek aangeschreven en het resultaat was geweldig. Meer dan 1000 kids 

hebben genoten van de crossbaan. Ze kregen eerst een workshop en uitleg van 

verschillende bekende pumptrackers.  
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De gemeente heeft naar aanleiding van dit evenement een verplaatsbare 

pumptrackbaan aangeschaft die alle kernen van de gemeente zal gaan aandoen 

maar het zou mooi zijn als er in de toekomst een vaste baan zou komen in 

Silvolde. Op de foto de officiële opening door de wethouder Marieke Overduin, 

Jelle van Gorkom en Stan Gregoor, die het eerste ritje mocht maken. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op de eigen Facebook kunt u de verdere ontwikkelingen volgen 

https://www.facebook.com/Pumptrack-Try-Out-Silvolde-109028317564630/ 

 

 

De kunstenares Dorien Wagenaars heeft een  

muurschildering gemaakt met een BMX- er op het 

pand van Tweewielers van Balveren.  

Deze is prachtig geworden en een mooie aanvulling op de 

muurschilderingen in Silvolde.  

                                                                

 

                                                                                                  

Dit was in vogelvlucht de activiteiten die het bestuur heeft bezig gehouden. 

Blijf gezond, let op elkaar, en hopelijk kunnen we volgend jaar elkaar weer 

ontmoeten. 

 

Hartelijke groet 

Bestuur Belangenvereniging Silvolds Belang  

https://www.facebook.com/Pumptrack-Try-Out-Silvolde-109028317564630/

