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Son en Breugel, 28 december 2020 

Beste vriend(in), 

U bent een trouwe fan en Vriend(in) van onze Harmonie Pro Honore et Virtute. We zijn ook erg blij, 
dat u die steun ook tot uiting brengt met uw financiële bijdrage. Zoals vele organisaties maakt onze 
harmonie momenteel ook zware tijden door. Daarom is het van levensbelang dat we samen onze 
vriendenschare flink uitbreiden. We zijn momenteel in gesprek met het bestuur van Harmonie Pro 
Honore et Virtute om de vriendschap nog aantrekkelijker te maken. Behalve het jaarlijks zeer 
gewaardeerde Grand Merci Concert, wordt bekeken of de Vrienden nog prominenter in het zonnetje 
gezet kunnen worden. U hoort daar nog over. 

Het aantal Vrienden moet worden uitgebreid. En wie kan daar beter voor zorgen dan U!! Als 
Vriend(in)  bent U hiervoor onze beste ambassadeur. U kan, beter dan wie ook, uw liefde voor onze 
harmonie uitdragen. Maar voor niets gaat de zon op.  
We gaan uw inspanningen dan ook belonen. Door voor iedere nieuwe Vriend of Vriendin die u 
aanbrengt, ontvangt U een waardebon van maar liefst € 30,00!  
Daarmee steunt u niet alleen Harmonie Pro Honore et Virtute, maar ook onze lokale ondernemers. 

Ontvang gratis een waardebon van  € 30,00. Het enige dat u hoeft te doen, is onderstaande bon 
invullen en inleveren bij een van de onderstaande bestuursleden, of aanmelding per email.  
Dan krijgt u uw diner bon naar keuze per ommegaande in de bus en dan zijn wij en u weer een 
Vriend of Vriendin rijker. 

Om u te helpen bij uw zoektocht naar nieuwe Vrienden hebben we een flyer met informatie over de 
Harmonie toegevoegd. Het staat u vrij om deze te delen met anderen.  

Wilt u eerst nog meer informatie over harmonie Pro Honore et Virtute? Kijk dan op de website: 
https://phev.nl of op de facebookpagina: https://www.facebook.com/harmonie.phev. 

Vragen over de Vrienden van de Harmonie kunt u stellen aan de secretaris van onze stichting, de 
heer Rinus Verhagen via telefoon 0499 - 476759, mobiel 06 - 2895 2381 of per mail: 
macverhagen@kpnmail.nl  

Namens de Harmonie en de muziekliefhebbers in ons dorp, bedankt! 

Met vriendelijke groet 

Stichting Vrienden van de Harmonie 

 

Bijlage:  
- aanmeldformulier 


