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BELANGRIJK ! BELANGRIJK ! BELANGRIJK ! 

 
Aan alle bewoners van de (ruime omgeving van de) Muziek- en Radenbuurt in Capelle Schollevaar 
 
Geachte heer, mevrouw, 
 
Op maandag 23 augustus 2021 start alweer het 21e ‘Huttendorp Schollevaar’ op/rond het grasspeelveld tegenover 
Klarinet 1 in Schollevaar. Kinderen uit de wijk worden gedurende 5 dagen (t/m 27 augustus) vermaakt met diverse 
sport- en spelactiviteiten. Zo bouwen ze met z’n allen een huttendorp van gebruikte houten pallets. Kleinere kinderen 
zijn in een creatent bezig met knutselen, spelletjes, etc. Voor alle kinderen zijn er allerlei sport- en spelactiviteiten. 
 
De organisatoren van het ‘Huttendorp Schollevaar’ vragen uw begrip voor de mogelijk ongebruikelijke geluiden van o.a. 
timmerwerk en muziek. Wij hopen dat u onze activiteiten niet als overlast zult ervaren, maar dat u samen met ons kunt 
genieten van het gelach van spelende kinderen. Wij zijn vanzelfsprekend in het bezit van alle benodigde vergunningen 
en de muziek is niet luider dan wettelijk toegestaan. Echter, wanneer u naar uw mening overlast ervaart van ons 
evenement, vragen wij u vriendelijk dit direct bij de organisatie te komen melden, zodat we de oorzaak in overleg met u 
kunnen verhelpen. Ook nodigen wij u hierbij uit om gedurende de week een kopje koffie bij ons te komen drinken ! 
 
De door de kinderen gebouwde hutten en de creatent blijven gedurende het Huttendorp ’s nachts op het evenementen-
terrein staan. Er is vanaf het moment van opbouwen op vrijdag 20 augustus t/m het afbreken op vrijdag 27 augustus 
permanent organisatie op het terrein aanwezig die voor de veiligheid van personen en materialen zorg draagt. 
 
Toch willen we ook u vragen om het evenemententerrein en de hutten in de avonduren ‘in de gaten te houden’. Niets 
werkt immers beter tegen vandalisme dan sociale controle. Het zou natuurlijk heel jammer zijn als de overdag door 150 
enthousiaste kinderen gebouwde hutten en andere bouwwerken ’s nachts door vandalisme worden beschadigd. 
 
Het dagprogramma begint ’s ochtends om 09.00 of 10.00 uur en is ’s middags om 16.00 of 17.00 uur afgelopen. Op 
dinsdag, woensdag en donderdag is er een avondprogramma tot uiterlijk 23.30 uur met o.a. een kinder- en tienerdisco, 
een besloten barbecue en een ‘sit-in’ bioscoop op het open veld. In de nacht van donderdag 26-8 op vrijdag 27-8 wordt 
er onder permanente begeleiding van de organisatie door de kinderen en vrijwilligers in tentjes op het open veld 
overnacht. Op vrijdag 27-8 begint onze dag omstreeks 07.00 uur en is de evenementweek omstreeks 17.00 uur 
afgelopen.  Daarna wordt het terrein door ons weer netjes opgeruimd. Voor alle door ons georganiseerde activiteiten is 
een vergunning afgegeven door de gemeente Capelle aan den IJssel, Veiligheidsregio Rotterdam, brandweer en politie 
waardoor u er net als in voorgaande jaren zeker van kunt zijn dat alles op een juiste, ordelijke manier wordt uitgevoerd. 
 
Voor meer informatie kunt u uiteraard contact met ons opnemen via telefoonnummer 06 – 45 29 12 11 of bezoekt u 
onze website www.HuttendorpSchollevaar.nl voor een overzicht van alle activiteiten (z.o.z. voor het weekprogramma). 
 
Bij voorbaat hartelijk dank voor uw begrip en medewerking! 
 
Namens de organisatie van Huttendorp Schollevaar en met vriendelijke groeten, 
 
 
 
 
Erwin Mostert 
Evenementcoördinator/ voorzitter Stichting Huttendorp Schollevaar 
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