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Scala tijdens Corona
Zodra jullie de hierboven afgebeelde foto zien, begrijpen jullie het wel. Dit akelige virus heeft ons
hele jaarprogramma door de war gegooid. Vanaf 23 maart sloot de Zorginstelling Simeon & Anna
en daarmee ook de mogelijkheid om te repeteren. Verder vervielen daarna alle reeds afgesproken
concerten. Ook ons jubileumconcert in november zal geen doorgang vinden, aangezien de
concertlocatie in Islemunda te Rotterdam-IJsselmonde dan te weinig plaats kan bieden aan onze
bezoekers vanwege de 1,5 m tussenafstand, die er gehouden moet worden. Ook van de nog
overblijvende concerten kan niet met zekerheid gezegd worden of die door zullen gaan. Zodra dit
bekend is zullen wij u dit vanzelfsprekend laten weten. Wel repeteren we op dit moment weer,
waarover hieronder meer.

Het bestuur
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Hoera! Eindelijk kunnen we weer repeteren
Toen Conny de Jong opperde, dat er een mogelijkheid bestond te repeteren in een
grote schuur gelegen op het akkerbouwbedrijf van haar zoon in Zuid-Beijerland
sprong menig Scala lid een gat in de lucht. Wat hadden ze het met elkaar musiceren
en het elkaar ontmoeten gemist. We konden Conny en haar familie wel zoenen (niet
gedaan hoor, ook vanwege Corona). We zijn vanaf 8 juni weer gestart met spelen en
ook we worden zelfs tussendoor gelaafd met koffie en fris door Conny en haar man
Jaap. Onverwacht kwam ook een oud spelend lid Jos van Rosmalen, op deze locatie
luisteren en de keer daarop speelde hij al meteen weer mee, alsof hij nooit was
weggeweest. Jos van harte welkom, fijn dat je weer in ons midden bent teruggekeerd.

Op 22 juni was er een
onverwacht een extraatje
omdat onze voorzitter 24 juni
jarig werd en alvast trakteerde.
Hieronder een aantal foto’s van
een dankbaar en blij Scala
team.

Links Yvonne aan het werk, die samen met Peter meteen was
gaan kijken op deze locatie en laaiend enthousiast terugkwam.
Hieronder Leo, die nog nooit zo’n grote ruimte voor zich alleen
had.
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Na een lange tijd niet repeteren is het ook gewoon zwoegen hoor.

Even een geheugensteuntje voor de mensen, die nog geen contributie
of donatie hebben overgemaakt.
Zoals iedereen weet, wordt de contributie en donatie in de Algemene Ledenvergadering
bepaald. Voor dit jaar blijven de bedragen gelijk aan vorig jaar;
Contributie volwassene
Contributie jeugdlid

€ 198,00 per jaar
€ 99,00 per jaar

Donateurs lid geworden voor 2011
Donateurs lid geworden na 2011

€ 11,80 per jaar
€ 12,50 per jaar

U kunt deze contributie/donatie overmaken op onze rekening bij de ING rekeningnummer
NL06INGB0002906032 t.n.v. RAV Scala te Capelle ad IJssel
Om extra kosten te vermijden zenden wij hiervoor geen rekeningen, maar vragen wij u
deze betaling zelf via een overschrijving op papier of online in orde te maken.
Ria Rijsbergen
Penningmeester

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

3/4

Agenda
2020
Zondag
Zaterdag

13 december 2020
19 december 2020

Concert S&A Combo
Concert Noorse Zeemanskerk A-Orkest

20 februari 2021
11 april 2021

Concert Sonnenburgh Rotterdam
Concert Kerk Hoogvliet

2021
Zaterdag
Zondag

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
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