
“Een tent waar muziek in zit” 
een sieraad voor het dorp 

 

Beste inwoners, woonachtig aan het “Raboveldje” van 

Schermerhorn,  

Onderstaande brief wordt rondgebracht in heel Schermerhorn. U als bewoners met zicht op 

het “Raboveldje” krijgt, naast deze brief, nog een extra brief met antwoorden op de meest 

gestelde vragen over de muziektent. In de week nadat U deze brief heeft gekregen komen 

we bij u langs om te kijken of dit project haalbaar is. 

Inhoud brief aan alle dorpsbewoners: 

Schermerhorn heeft de afgelopen jaren veel ontmoetingsplaatsen verloren; alle winkels die 

het dorp toen rijk was, een café, een markt, een snackbar, diverse verenigingen, een kerk en 

twee basis scholen.  

Dat komt de saamhorigheid - samen dingen ondernemen, er voor elkaar zijn als dat nodig is 

en soms ook gewoon als je er zin in hebt - niet ten goede. Daar zijn ontmoetingsplaatsen 

voor nodig. 

 

Initiatiefgroep 

Daarom is een werkgroep (Cor Lub, Els Liefting, Bert van Langen, Cock  Appelman en 

Marlène Ruijgrok), namens de Dorpsraad Schermerhorn, aan de slag gegaan met het idee: 

Een muziektent op het “Rabo-veldje” in het hart van ons dorp. 

 

 

Wat er allemaal mogelijk wordt 

Die tent kan meerdere functies vervullen:  De spelletjesdagen (Sinterklaas, Halloween, start 

en finish vierdaagse), het volleybaltoernooi, delen van de Floor en de kermis spelen zich op 

dat grasveld af en de tent kan als zenuwcentrum dienen voor de activiteiten die 

georganiseerd worden. En er kunnen uiteraard (muziek)uitvoeringen in worden opgevoerd 

waarbij mensen uit hun huizen komen om weer te genieten van dingen die er écht toe doen: 



elkaar ontmoeten, met  elkaar praten en – vooral – naar elkaar luisteren. 

Bovendien zal er een water en elektriciteit aansluiting komen waar men gebruik van kan 

maken. 

Stand van zaken 

De werkgroep is inmiddels al 3 jaar bezig. Zo is er eerst een schetsontwerp van de 

muziektent gemaakt. Daarna is nagegaan wat het bouwen ervan zou moeten gaan kosten. 

Op grond van die gegevens word nagegaan of er fondsen zijn die willen bijdragen aan het tot 

stand komen van de muziektent. (Zoals het er nu uitziet kan de muziektent uit bijdragen van 

fondsen worden gerealiseerd).  Ook is er overleg geweest met de  gemeente over de 

benodigde vergunningen.  

De volgende stap is dat we in gesprek gaan met de direct omwonenden van het “RABO-

veldje” om na te gaan hoe zij tegenover de komst van het bouwwerkje staan. 

Ook wordt goed nagedacht over hoe het beheer en onderhoud in de toekomst vormgegeven 

kan worden. 

Natuurlijk houden wij u op de hoogte van verdere ontwikkelingen. 

Met een vriendelijke groet, mede namens de Dorpsraad, 

De werkgroep. 

Contactpersoon werkgroep:  

Cor Lub   

Tel : 06 28 82 75 39   

Email : paulaencor@telfort.nl  


