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December de laatste maand van een vreemd jaar 
 
Zoals iedereen inmiddels wel heeft begrepen zal ook deze maand, door het nog niet 
bedwongen virus, heel anders verlopen dan vorige jaren. We worden geacht de 
kerstinkopen al voor de Sint te hebben gedaan. Niet vergeten een mondkapje voor te 
doen en 1,5 meter afstand te houden. We zien er allemaal een beetje koddig uit en 
zijn moeilijk te verstaan. Iemand omhelzen is al helemaal uit den boze.  
 
Toch is de advent periode aangebroken en zijn we op weg naar kerst. We hopen, dat 
iedereen er het beste van maakt en het huis gezellig maakt en op vele wijze anderen 
laat weten, dat er aan hen gedacht wordt.   
 
In ieder geval wensen wij u een warm kerstfeest en een voorspoedig Nieuwjaar 
    
Het bestuur 
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Jan en Ria Rijsbergen 50 Jaar getrouwd in Coronatijd 
 
Dit jaar waren we 50 jaar getrouwd en dat wilden we natuurlijk niet zonder een 
feestje voorbij laten gaan. Vorig jaar hadden we twee vakantiewoningen gereserveerd 
om samen met het gezin van onze dochter, in Duitsland in april 2020 ons 50 jarig 
huwelijk te vieren. Later in het jaar zou dan de viering met de rest van de familie 
volgen. Helaas gooide Covid roet in het eten en zo vervielen alle festiviteiten. 
 
De leden van Scala waren derhalve ook niet op de hoogte, want er kon toch niets 
gevierd worden, bovendien werd er in die periode niet gerepeteerd. Wat schetst onze 
verbazing toen afgelopen week  Wilma Stok ons verraste met een door haar 
vervaardigd pakket, waarin o.a. kaas, noten, sap en nog veel meer verpakt zat. 
Blijkbaar was er toch iets uitgelekt. Natuurlijk waren we er erg blij mee.  
We bedanken dan ook alle Scalaleden voor dit leuke gebaar. 
 
Ria en Jan Rijsbergen 
 
‘ 
Hoe was het dit jaar met de repetities 
 
Nadat we, nog onbewust van het komende Coronavirus, op 16 maart de laatste 
repetitie hadden lag het maanden stil, totdat er tussen juni en juli via de zoon van 
Conny de Jong een mogelijkheid bestond te repeteren in Zuid-Beijerland.  De vlag 
ging uit en wat hebben we fijn gerepeteerd. Vervolgens konden we een paar weken in 
Barendrecht terecht en vanaf begin september in de Fonteinkerk in Rotterdam, waar 
we nu nog, voor zover mogelijk, repeteren. Ook komend jaar ziet het er naar uit, dat 
we, indien dat van regeringswege is toegestaan, nog een poosje daar zullen 
verblijven. Onze vaste repetitiezaal in Simeon & Anna is nog steeds niet vrijgegeven. 
Zoals ook in andere zorginstellingen blijft het Coronavirus daar af en toe nog steeds 
opduiken en wordt het huis gesloten. Het is afwachten wat 2021 brengt. 
 
 
In Memoriam Wil Bakkers 
 
We ontvingen bericht dat ons voormalig spelend lid Wil Bakkers op maandag 30 
november is overleden. Wil speelde van april 2004 tot en met augustus 2013 in ons 
A-Orkest. Ook speelde hij daarna nog enige tijd belangeloos in het combo, dat ter 
ondersteuning van de Scala financiën af en toe een optreden verzorgde.  
 
We zijn hem dankbaar voor alles dat hij voor Scala heeft betekent en wensen zijn 
familie veel sterkte bij het verwerken van dit verlies. 
 
Bestuur en leden Scala   
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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 
 
2020  
Maandag 21 en 28 december   Geen repetities  
 
2021 
Maandag   4 januari tm 18 januari  Repetities vervallen  
Maandag 25 januari     Nieuwjaarsreceptie     
Zaterdag  20 februari 2021   Concert Sonnenburgh Rotterdam 
Zondag  11 april 2021    Concert Kerk Hoogvliet 
Zaterdag  27 november 2021   Orkestenfestival Novam in Hilversum 
Zaterdag 18 december 2021   Concert Noorse Kerkje Rotterdam 
 

 
 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. RAV 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 
 


