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December 2018                                      Jaargang 82 – nummer 4   

 

ACTUEEL       
 
Verenigingsblad van de Rotterdamse Accordeonvereniging Scala 

 
 

 
 
Een jaar is bijna voorbij 
 
Ja mensen na alle drukte rondom het jaarconcert met onze buitenlandse gasten 
begint er nu hopelijk een kleine periode van rust. Rust om gezellig samen te zijn met 
familie en vrienden. Rust ook om tijd te besteden aan wie niet zo ruim in familie en 
vrienden zit. Verder moeten we ook niet vergeten aandacht te geven aan degenen die 
dit jaar afscheid van een dierbare moesten nemen en voor wie het de eerste Kerst en 
Oud en Nieuw is zonder hem of haar. 
 
Dit jaar is die rust overigens stilte voor de storm die in 2019 en 2020 in alle hevigheid 
over Scala losbreekt. 2019 met behalve in oktober de reis naar Saalfelden ook kort 
daarop in november het jaarconcert. Met een grote groep gasten die meedoet en nu 
gewoon uit Nederland komt. 2020 met in het voorjaar het jaarconcert waaraan in 
ieder geval onze Duitse vrienden deelnemen.  
 



 2/12

Vervolg: Een jaar is bijna voorbij 
 
Dit vergt veel voorbereiding en ook aan de repetities van de diverse muziekstukken 
die we op al die concerten zo kort na elkaar moeten spelen dient vroegtijdig begonnen 
te worden. Onze dirigente zal er de handen vol aan hebben. 
 
We gaan er dan ook vanuit dat ieder zoveel mogelijk aanwezig is tijdens de repetities, 
zodat het samenspel degelijk geoefend kan worden.  
 
Maar eerst zoals gezegd rust, rust, rust. 
 
Bestuur en Leden wensen u fijne kerstdagen en een voorspoedig en 
vooral gezond 2019 
 
 
 
1 oktober 2018 Concert Simeon & Anna  
 

 
 
 
Voor de tweede maal dit jaar speelden 
we voor de bewoners van S&A en ook 
nu werd er een gevarieerd programma 
gebracht, waarbij ook al vast een deel 
van het programma voor het 
jaarconcert ten gehore werd gebracht. 
 
 
 

 
 
 
Brazilian Bay Dance en Berjoska o.a. 
vonden de mensen erg leuk en ook 
een stuk als Intermezzo Sinfonico 
bleek het publiek te bevallen. 
Al met al weer een goed concert met 
een fijn publiek. 
 
 
 
Het bestuur 
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Dinsdag 13 november tot en met dinsdag 20 november 
gasten uit Brazilië en de Oekraïne 
 

Dinsdag Wim en ik hadden afgesproken om 
samen de gasten van Schiphol te halen, want 
drie personen met bagage en instrumenten 
passen niet in één auto. Ruim op tijd stonden 
we te wachten op de aankomst van onze 
gasten, waarvan de eerste om 11.40 uur zou 
arriveren en de andere twee om 12.05 uur. 
Gunstig, want ze kwamen na elkaar aan. Tijd 
dus om vooraf nog een kopje koffie te 
drinken. Fernando Ávila arriveerde als eerste 
en werd door mij verwelkomd. Wim wachtte 
op de gasten uit de Oekraïne. Terwijl ook 
Fernando koffie dronk en een broodje at 

wachtten we op hen en benutten de gelegenheid om nader kennis te maken. Lang 
duurde dat wachten niet, want even later kwam Wim met Sergey Neverov en zijn 
vrouw Natalia aan. Omdat zij geen zin hadden om iets te drinken vertrokken we 
regelrecht naar het huis van Wim, waar gebak stond te wachten en de koffie zo was 
gezet. Sergey en Natalia bleven bij Wim en Fernando werd later bij mij thuis afgezet, 
zodat ook slapen en eten verzorgd was.  
 
Natuurlijk veroorzaakte dat wel wat heen en weer gerij, want Fernando wilde 
vanzelfsprekend met de andere twee mee op stap en wilde ook af en toe zijn 
accordeon uitproberen met de andere muzikanten 
 

 
Woensdag gingen zij gedrieën 
Rotterdam verkennen. Ze kwamen 
vol verhalen terug en hadden veel 
foto’s genomen. Wel misten ze 
oude gebouwen, maar bleken niet 
de reden hiervan te kennen, zodat 
we ze uitgelegd hebben dat de 
tweede wereldoorlog daar debet 
aan was. 
 

 
Donderdag was Amsterdam aan de beurt. Wim had voor treinkaartjes gezorgd en 
voor de kaartjes waarmee ze 
een rondvaart door de 
grachten konden maken. Ook 
konden ze nog een broodje 
croquet kopen, dus ze 
behoefden niet veel zelf te 
regelen. Wim had ze ook naar 
de trein gebracht en laten 
zien hoe ze door de poortjes 
moesten komen. Ikzelf had er 
woensdag wel bij willen zijn, 
maar had andere 
verplichtingen.  
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Vervolg: Dinsdag 13 november tot en met dinsdag 20 
november gasten uit Brazilië en Oekraïne 
 
Wim kon donderdag niet mee, omdat hij bang was dat hij dan de koorrepetitie moest 
missen. Gelukkig waren ze terug, voordat hij daarheen vertrokken was, zodat hij ze 
nog naar mij kon brengen, waar het eten wachtte.  
 

 
 
Vrijdagmorgen al vroeg Fernando 
bij Wim afgeleverd, want de drie 
moesten repeteren voor het concert, 
dat Henny Westdijk voor ze in ’s 
Gravenzande had geregeld. Ook 
zouden ze daar eten. 
 
Hiernaast een foto tijdens het 
concert. 
 

 
 
 
 
Zaterdag een volle dag, vanwege ons 
jaarconcert, dus zelfs nog oefenen in de 
kleedkamer van het theater.  
 
 
 
 
 
Zondag stond Scheveningen op het programma. We bezochten de pier met zijn 
kraampjes, bekeken het reuzenrad dat er aan het eind stond.  
 

 
Zagen 2 personen tokkelen over stalen kabels 
vanuit het einde van de pier naar de huizen aan 
de overkant, liepen langs de vloedlijn, waar 
Sergey persé de temperatuur van het water 
wilde voelen en Natalia schelpen zocht voor 
haar leerlingen.
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Vervolg: Dinsdag 13 november tot en met dinsdag 20 
november gasten uit Brazilië en Oekraïne 
 
Ook bekeken we de zaal van het Kurhaus (erg mooi) en dronken een kopje koffie in 
een serre die erbij hoorde (niet aan te bevelen, veel te druk en onvriendelijk 
personeel). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Op weg naar de auto kocht Wim voor hen een broodje haring. Iedereen genoot ervan, 
behalve Fernando, die kwam niet verder dan één hap, want een meeuw had er ook 
erg veel zin in en pikte het in zijn vlucht volledig uit zijn hand, op het servet na, dat 
mocht hij zelf houden. Lachen natuurlijk. Een nieuw broodje haring was niet meer 
voorradig dus moest hij genoegen nemen met kibbeling, ook lekker. 
 
 
 
 
 
 
Daarna terug naar huis, mijn man Jan 
halen en dan door naar een All You Can Eat 
in Rotterdam Ommoord. Een dergelijke 
zaak hadden ze nog nooit gezien en het 
werd dan ook een groot succes. We 
hebben nog nooit drie mensen zo veel zien 
eten, maar het stond ervoor en er was 
keus genoeg. Dat wil natuurlijk niet zeggen 
dat wij ons qua eten onbetuigd lieten. Al 
met al was het erg gezellig en ook Yvonne, 
John en Peter waren dat met ons eens.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 6/12

 
Vervolg: Dinsdag 13 november tot en met dinsdag 20 
november gasten uit Brazilië en Oekraïne 
 
 
 
 
 
 
 
 
En ineens komt dan het afscheid naderbij. De 
eerste die ging was Fernando, waarvan we 
maandagmorgen om 7.00 uur afscheid 
namen. Natuurlijk wel nog wat vroeger 
opgestaan om voor de laatste maal een goed 
ontbijt voor hem te verzorgen. Wim bracht 
hem weg.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De beide Oekraïners zouden 
dinsdag vertrekken dus terwijl Jan die 
dag elders was ging ik met Sergey en 
Natalia in Gouda op stap. Gouda heeft 
nog een stadswal en veel oude huizen, 
dus dat was voor hen erg leuk. Verder 
staat de St. Jan er, een mooie kerk met 
gebrandschilderde ruiten. De kerk is nog 
in gebruik, maar dient ook als museum. 
We hebben hem van binnen bekeken. 
Daarna was het tijd om een beetje op te 
warmen en iets te eten en drinken. 
Voordat we naar de auto liepen moest 
het kaaswinkeltje bezocht worden, 
zodat Natalia daar iets kon kopen. 
Tegen 15.00 uur bracht ik hen weer bij 
Wim, waar we afscheid namen, omdat 
zij de volgende dag zouden vertrekken 
en ik hen niet meer zou zien. 
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Vervolg: Dinsdag 13 november tot en met dinsdag 20 
november gasten uit Brazilië en Oekraïne 
 
Dinsdag namen ook Sergey en Natalia afscheid. Ook nu bracht Wim hen weg. Hier 
nog een laatste blik en bye bye. 
 
Al met al een enerverende 
week, maar we hebben het erg 
leuk met elkaar gehad, hen het 
één en ander laten zien, veel 
gesproken en elkaar beter leren 
kennen. Wie weet is er in de 
toekomst een mogelijkheid om 
dit bezoek te herhalen. 
 
Ria Rijsbergen 
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In memoriam Diny van den Oever 
 

Op deze plaats wil ik een vrouw eren, die veel voor 
onze vereniging heeft betekend en die donderdag 15 
november na een betrekkelijk kort ziekbed is 
overleden.  
 
Veel van jullie zullen haar kennen, want begonnen als 
vice-voorzitter was ze vanaf 1998 tot en met 2008 
onze voorzitter. Naast het voorzitterschap bemoeide 
ze zich ook met een deel van de organisatie van de 
reisjes naar het buitenland en samen met haar man 
Berry bekeek ze menigmaal of de bussen waarmee 

we die reisjes maakten wel geschikt waren voor ons doel.  
 
Na die tijd zat ze ook niet stil want vaak bracht ze, ook nu weer vergezeld van haar 
man, een bloemetje als er een speler of speelster langdurig ziek was of zorgde ze voor 
een kaart waarop we allemaal onze beterschapswensen aan de zieke konden 
overbrengen. 
 
Diny was een echte Rotterdamse. Ze had het hart op de tong, maar ook een hart van 
goud. Ondanks haar ziekte heeft ze tot het laatst geprobeerd de repetities samen met 
Berry te bezoeken en op ons jaarconcert had ze zich echt verheugd. Vooral omdat ze 
wist dat er zulke bijzondere gasten aan deelnamen. Jammer genoeg heeft dat niet 
meer zo mogen zijn, maar vertelde Wim Baerken aan het begin van de voorstelling 
dat ze was overleden en dat haar foto voor de sprekerskatheder op de lessenaar 
stond, zodat ze er toch nog een klein beetje bij was.  
 
Wel hadden we haar langzaam achteruit zien gaan, maar dat het zo snel zou gaan 
beseften we niet. Een paar maanden geleden nam ze officieel afscheid van ons tijdens 
een repetitie en ondanks haar ziekte bracht ze dat er voortreffelijk vanaf. 
 
We konden haar weg door de zorginstanties volgen omdat Berry ons regelmatig op de 
hoogte hield en daardoor begrepen we dat ze erg achteruit ging. Dat het echter in een 
paar dagen zo snel zou gaan overviel ons. 
 
Woensdag 21 november herdachten we haar tijdens haar uitvaartdienst, waarbij Hans 
Langhorst op het zo door haar geliefde accordeon een passend afscheid speelde. 
 
We wensen Berry, haar zoon Jeroen en zijn gezin en alle overige familieleden veel 
sterkte.  
 
We zullen haar niet vergeten. 
 
Bestuur en leden Scala 
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Zaterdag 17 november Jaarconcert in Theater Islemunda 
 
Rond 19.00 uur liepen de eerste concertgangers binnen, waar ons combo alvast een 
gezellige sfeer creëerde. Dit maal was er geen probleem om een kaartje af te halen en 
ook de programmaboekjes lagen te wachten. De zaal was uitverkocht.  
 

Vooraf aan het concert moest 
onze voorzitter Wim Baerken 
helaas een droevige mededeling 
doen, aangaande het kort 
daarvoor verscheiden van onze 
ex-voorzitter, Diny van den 
Oever, van wie de foto op een 
standaard voor zijn katheder 
stond. Maar Diny zou beslist 
gewild hebben dat het jaarconcert 
doorgang zou vinden, dus onze 
orkestleden zetten hun beste 
beentje voor en dat kon iedereen 
horen.  

 
 
 
 
 
 
Allereerst speelde het Groot Orkest 
met o.a. Intermezzo Sinfonica, 
Brazilian Bay Dance, maar ook 
speciaal voor onze bassist Wilma 
Stok “Bas maar raak!!”.  
 
 
 
 

 
 
Vervolgens liet Fernando Ávila een 
staaltje van zijn kunnen horen en dat 
was niet gering. Met veel flair kondigde 
hij zijn muziek aan en met diezelfde 
flair speelde hij o.a. Luna een door 
hemzelf gecomponeerd werk. Als laatste 
speelde hij een bekend werk van Astor 
Piazolla, de Libertango. De muziek werd 
door het publiek erg gewaardeerd. 
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Vervolg: Zaterdag 17 november Jaarconcert in Theater 
Islemunda 
 

Hierna was het de beurt aan de 
jubilarissen. 
 
 
Lisa Hofman 25 jaar donateur en 
Tamara Kervezee 12,5 jaar 
donateur. Beiden werden gehuldigd 
en natuurlijk gingen ze niet met 
lege handen weg. Aansluitend was 
het pauze, waarin wederom het 
combo van zich liet horen.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Na de pauze liet Sergey Neverov op 
zijn Bayan een drietal werken horen, 
waaronder een aantal variaties op 
“Mack the Knife” vervolgens speelde 
zijn vrouw Natalia op de Domra, een 
soort luit met metalen snaren, een 
volksmuziekstuk. 

 
 
 
 
Aansluitend speelden ze samen een 
aantal werken en daarna met Fernando 
samen een werk van hemzelf en Felipe 
Martini “Milonga del sur”. Het publiek 
vond het allemaal prachtig. 
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Vervolg: Zaterdag 17 november Jaarconcert in Theater 
Islemunda 
 
 

 
 
Hierna trad ons A-
Orkest op met o.a. La 
Patrouille Verte, 
Aragana een stuk van 
Fernando en 
gearrangeerd door 
Sergey. De gekozen 
stukken vielen in de 
smaak en ze kregen 
dan ook een daverend 
applaus.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Daarna speelden Sergey, Natalia en 
Fernando een Griekse Medley, 
waarvoor ze ook een welverdiend 
applaus ontvingen.  
 
 
 
 
 

 
Tot slot werd het 
finalenummer gespeeld, 
Lieveling, ik hou er zo van 
en ik heb je lief. Een 
arrangement, dat onze 
dirigente gemaakt had ter 
ere van haar overleden 
vriendin en mede-
accordeonspeelster.  
 
Al met al was deze avond 
een groot succes, mede 
door onze gasten. 
 
Ria Rijsbergen
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Wijzigingen adres, e-mail en tel. doorgeven 
 
De secretaris verzoekt een ieder evt. wijzigingen van adres, telefoonnummer of e-
mailadres uitsluitend aan hem door te geven. Dit geldt ook voor nieuwe 
aanmeldingen of opzeggingen. 
 
E-mail: RAVScala@outlook.com of telefonisch 06-18753165 
 
Agenda 
 
Maandag 17 december 2018   Laatste repetitie in 2018 
 
Maandag 07 januari 2019   Eerste repetitie in het nieuwe jaar/ 

Nieuwjaarsreceptie 
 
Zaterdag 12 januari 2019   Inhaalconcert Combo in Simeon & 
      Anna 
 
Maandag 18 februari 2019   Concert Siloam Kruisnetlaan 588-894  
      3192 KG Rotterdam-Hoogvliet 
 
Zondag 14 april 2019   NOVAM Festival te Ede 
 
Donderdag 10 oktober tot en met  
Maandag 14 oktober  2019   Concertreis Saalfelden (Oostenrijk) 
 
Zaterdag  25 april 2020   Jubileumconcert  
 

Rotterdamse Accordeon Vereniging Scala (www.ravscala.nl) 
 

 Dirigente: Yvonne Spil-van Horik 
06-24418905 

e-mail: jspil55@kpnmail.nl 
 

Voorzitter: Wim Baerken 
06-38922280/010-4556140 

e-mail: w_baerken@hotmail.com 
 

Penningmeester/Redactie Scala Actueel: Ria Rijsbergen 
06-51067083 

e-mail: qm.rijsbergen@casema.nl 
Bankrekening t.n.v. Penningmeester Scala NL06 INGB 0002 9060 32  

 
Secretaris: Peter Muller 

06-18753165 
e-mail: RAVScala@outlook.com 

 
Algemeen Bestuurslid: Berry van den Oever 

06-51079109 
e-mail: b.oever@chello.nl 

 
Bij afwezigheid van een repetitie gelieve te bellen, appen of sms’en naar: 

Secretaris Peter Muller 06-18753165 
 


