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Mei 2018                                      Jaargang 82 – nummer 2   

 

ACTUEEL       
 

Verenigingsblad van de Rotterdamse Accordeonvereniging Scala 

 
 

Algemene Ledenvergadering 16 april 2018 
 
Zoals gebruikelijk komen eerst de vaste agendapunten aan de beurt, waarover 

eigenlijk niets bijzonders te vertellen valt. De notulen van 2017 zijn 
goedgekeurd, de secretaris deed kort verslag over het afgelopen jaar, de 

penningmeester gaf waar nodig een toelichting op de cijfers over 2017 en de 
begroting 2018. Verder werd de kascommissie bestaande uit Hans Langhorst 

en Ruud Reniers bedankt voor hun inspanningen. Als leden van de nieuwe 
kascommissie melden zich Ruud Reniers voor het 2e jaar en Wilma Stok en 

Anneke Bloom voor het 1e jaar. De laatste als reserve.  
 

Er ontstond een wijziging in het bestuur, omdat de secretaris Anne-Riek Korst 

aftredend was en zich niet herkiesbaar stelde. Gelukkig had Peter Muller zich 
beschikbaar gesteld en vanaf heden is hij de nieuwe secretaris. Verder was er 

een wijziging in het combo. Ruud Reniers stelde zich niet meer beschikbaar als 
vaste bassist. In zijn plaats komt Frans van Loon basgitarist. Wel wil Ruud 

invallen indien dat bij een uitvoering nodig is. Zowel Anne-Riek als Ruud 
ontvingen een attentie als dank voor hun werkzaamheden voor Scala. 

 
Als ingelast agendapunt kwam het jaarconcert aan bod. Gingen we er vorig 

jaar nog vanuit dat Kalinka dit jaar deel zou nemen aan ons concert dan 
moeten we nu zeggen, dat dit niet doorgaat. Er is bij hen een 

bestuurswisseling geweest en het nieuwe bestuur heeft te kennen gegeven 
zich niet te willen houden aan de reeds gemaakte afspraken, waardoor Scala 

hen bericht heeft af te zien van hun deelname. Natuurlijk wordt er gezocht 
naar een andere invulling van ons concert, maar daarover een volgend keer 

meer.  
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Vervolg: Algemene Ledenvergadering 16 april 2018 
 

In ieder geval zal het concert weer op zaterdag plaatsvinden en wel op 17 
november, opnieuw in het theater Islemunda in Rotterdam IJsselmonde.  

 
Het functioneren van de muziekcommissie kwam aan de orde en alhoewel 

iedereen tevreden was waren er toch een aantal leden die wat aanvullende 
wensen hadden. De muziekkommissie zal dit intern bespreken. 

 

Een belangrijk onderwerp kwam daarna aan de orde, namelijk of de leden het 
leuk zouden vinden opnieuw op uitwisselingsbasis in het najaar van 2019 naar 

Saalfelden te gaan. Praktisch iedereen gaf, op dit moment nog vrijblijvend, te 
kennen dat wel te willen. Het bestuur zal onderzoeken wat de kosten zijn en 

zodra dit bekend is hiermee terug komen bij de leden voor een definitief fiat. 
 

Als één na laatste onderwerp kwamen de plannen voor optredens in 2018 aan 
de orde. Zoals iedereen in de vorige Scala Actueel heeft kunnen zien zijn er 

behalve voor het jaarconcert nog geen externe concerten gepland en het 
bestuur heeft dan ook gevraagd of iedereen eens in eigen omgeving na wil 

gaan of er interesse is voor een optreden van het Orkest of Combo. Uiteraard 
worden die optredens extern niet gratis verzorgd, maar tegen een redelijke 

vergoeding.  
 

Het laatste item is altijd de rondvraag. Doorgaans komt hier niet zo veel meer 

uit, omdat iedereen zijn zegje tijdens de reeds besproken onderwerpen al heeft 
gedaan. Het belangrijkste was de mededeling, dat Ineke van Roon geopereerd 

is, met het verzoek haar een beterschapskaartje te zenden. Jaap de Jong had 
een ongelukje gehad en ook daar is een kaartje op zijn plaats. Beiden van 

hieruit van harte beterschap gewenst.  
 

Het bestuur 
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Nieuw geluk voor Linda 
 

 
 

 
Linda, ons vroegere orkestlid en nog steeds 

donatrice, heeft na veel zorgen en verdriet, 
vanwege de ziekte en later het overlijden van 

Frans, opnieuw het geluk gevonden. Zij trouwt 

op 31 mei met Ary-Jan Koedood, waarvan 
hieronder de huwelijksaankondiging. 

 
Hiernaast een foto, waarvan het geluk al 

afspat. 
 

 

Wij wensen Linda en Ary 
veel geluk en we hopen, dat 

ze in de toekomst weer in 
staat is onze orkesten te 

versterken, want ze wordt 
node gemist en niet alleen 

vanwege het feit dat ze een 
uitstekende accordeoniste is. 

 
Nogmaals heel veel geluk 

gewenst. 
 

Bestuur en Leden Scala 

 
Concert in Simeon en Anna op 7 mei 2018 

 

De kop is er af. Het eerste 
concert op de thuisbasis van 

Scala is gegeven. Ondanks 
de warmte was de zaal goed 

gevuld en mochten we niet 
klagen over het aantal 

belangstellenden. 
 

Scala had een leuk, 
gevarieerd programma, 

waarin een aantal medleys 
met bekende werken, die 

door het publiek mee konden worden gezongen. Iets wat dan ook gedaan 

werd. Een aantal waagden zelfs een dansje. 
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Vervolg: Concert in Simeon en Anna op 7 mei 2018 
 

Als intermezzo had onze dirigente iets leuks bedacht. Ze liet bij de Feuerreiter 
twee mensen uit de zaal meedoen met het orkest.  

Dirk, een bewoner, drumde mee en 
Irina, een leidinggevende en 

verzorgende, dirigeerde. Na afloop 
kregen zij een spontaan applaus en als 

dank ontvingen ze van onze dirigente 

een plantje.  
 

Na anderhalf uur sloten we af met het 
Gianti Lied, dat door iedereen herkend 

werd. Al met al een geslaagde en 
gezellige avond.  

 
Ria Rijsbergen 

 

Hierbij een ingezonden stukje van Wim Rodenburg 
ontvangen via de mail. (De linken zullen geopend worden als 
men ze selecteert en opent) 
 

Beste allemaal, 

 
Al surfende ben ik veel interessante dingen tegengekomen op You Tube 

 

Het landes-akkordeon-orchester berlin is een goed orkest 

https://www.youtube.com/watch?v=UZkNjVmwtuU 

 

Wim van Baerken attendeerde me op 

The Accordion Virtuosi Of Russia 

https://www.artsmg.com/accordion-virtuosi-of-russia 

Ongelofelijk goed ensemble – hieronder een link met schitterende nummers... 

https://www.youtube.com/watch?v=sNlOldFbIsQ&list=PL9EASrXG2zsQV0GUa1

i6OOAcNTCvHXYps 

 

Ook leuk is een site die is gemaakt door een dochter van een 

(accordeon)echtpaar uit het beroemde Orkest des Hauses Hohner 

http://www.odhh.net/ 

 

Ik wens jullie veel luisterplezier 

Groetjes, 

Wim Rodenburg 

https://www.youtube.com/watch?v=UZkNjVmwtuU
https://www.artsmg.com/accordion-virtuosi-of-russia
https://www.youtube.com/watch?v=sNlOldFbIsQ&list=PL9EASrXG2zsQV0GUa1i6OOAcNTCvHXYps
https://www.youtube.com/watch?v=sNlOldFbIsQ&list=PL9EASrXG2zsQV0GUa1i6OOAcNTCvHXYps
http://www.odhh.net/
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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 
 
Zaterdag 09 juni 2018   ALVergadering NOVAM in CC ’t Web te  

Loenen ad Vecht 

Maandag 01 oktober 2018  Concert Groot Orkest in Simeon & Anna 
Maandag 09 september 2018  Repetitie in de Brasserie  

(dus niet in de Orangerie) 
Zaterdag 17 november 2018  Jaarconcert in Islemunda 

Zaterdag 08 december 2018  Concert Combo in Simeon & Anna 
 

 
 

 
 

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 
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