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Januari na een paar weken een goed begin?
Na de kater in december, waarin het kerstconcert weer een jaar verplaatst moest worden,
konden we half januari met repeteren beginnen. Vreugde alom totdat we in februari de
berichten zagen en lazen, dat Rusland de Oekraïne bedreigde en inmiddels actief een poging
doet delen van het land of het gehele land te bezetten.
Zorgen maken we ons om het echtpaar Sergey en Natalia Neverov, die tijdens ons concert in
2018 als gastspelers optraden. Inmiddels hebben ze ook een zoontje van ruim 2 jaar. Maar
natuurlijk maken we ons ook zorgen om al die andere Oekraïners, die op de vlucht zijn.
Gelukkig hebben velen giro 555 niet vergeten en probeert men op die manier iedereen te
steunen. Onderwijl proberen wij dat in kleine kring ook met de familie Neverov te doen. Meer
kan een kleine vereniging niet doen. We hopen vurig, dat er gauw vrede komt.
Onderwijl repteren we vlijtig voor het concert op 30 mei, ons eerste concert in 2 jaar.
Misschien kunnen we ook gauw weer iets van ons laten horen in de Zorgcentra en Wijkcentra,
die op dit moment nog erg afwachtend zijn, vanwege het besmettingsgevaar. In het najaar
hebben we in ieder geval goede vooruitzichten. Wij zullen reclame maken voor onze
uitvoeringen en als iedere lezer van de Actueel dat ook doet moet het goed komen.
Het bestuur
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Concert in de Fonteinkerk te Rotterdam
Speciaal voor de Rotterdam Architectuur Maand zetten kerken, synagogen, tempels en
moskeeën hun deuren van 28 mei tot 4 juni wagenwijd open.
Rotterdam staat met recht bekend om haar moderne architectuur. Maar wist je dat onze stad
talloze gebedshuizen telt, ieder met een uniek karakter? Tijdens de Rotterdam Architectuur
Maand 2022 zetten deze heilige huisjes daarom hun deuren wagenwijd open voor alle
inwoners, geïnteresseerden & liefhebbers van religieus erfgoed. Deelnemende gebedshuizen
doen mee met een culturele of maatschappelijke publieksactiviteit die ze past. Zo ontstaat een
breed en divers programma vol lezingen, concerten, vieringen, rondleidingen en
tentoonstellingen.
Zie ook https://www.heiligehuisjesrotterdam.nl
In het kader van dit evenement is Scala gevraagd voor een concert te zorgen.
Datum: maandag 30 mei 2022 Aanvang 19.30 uur Toegang gratis
Plaats: Fonteinkerk Terbregselaan 3 Rotterdam Hillegersberg

Deel 1

19.30-21.00 uur Groot Orkest

Pauze

21.00-21.15 uur

Deel 2

21.15-22.00 uur A-Orkest

Het bestuur

Concert in de Dorpskerk te Hoogvliet
Het was in 1985 toen er een open dag was in de muziekschool aan de Cloese met ondermeer
Jaap Seelbach en ensembles die er optraden. De eveneens aanwezige Arnold van der Heijde
kende Jaap vrij goed vanwege zijn activiteiten. Samen met hem en de toenmalige voorzitter
van de deelgemeente Leo Stroober bespraken ze de mogelijkheid om een soort theatercafé te
gaan starten in onze woonplaats. Arnold van der Heijde stelde meteen voor om dan op de
zondagmiddag voor de liefhebbers van klassieke muziek ook iets te doen. Het voorstel kreeg
steeds meer vorm en uiteindelijk werd er voor gekozen om de concerten te gaan geven in de
Dorpskerk. Arnold: 'En waarom nou het Dorpskerkje? Op dat moment werd het kerkje
gerenoveerd en door daar concerten te gaan geven konden we elkaar een beetje steunen door
de opbrengsten van de concerten ten goede te laten komen van deze opknapbeurt. Hiermee
was de geboorte van de koffieconcerten een feit. Leo Stroober had de uitdaging om een
theatercafé in Hoogvliet op te zetten en ik de koffieconcerten. Aldus de start van een
evenement dat tot aan de dag van vandaag nog bloeit en we hopen dat dit nog vele jaren zo
zal blijven.
Wijzelf waren bijna vergeten dat Scala al vaker in deze kerk gespeeld heeft en dit jaar, of
eigenlijk al in 2020 opnieuw een uitnodiging kreeg, waaraan we graag gehoor hadden gegeven
ware het niet……. Op zondag 9 oktober vanaf 14.00 zal het A-Orkest acte de présence geven
en we hopen dat er veel publieke belangstelling zal zijn. De toegang is gratis.

Het Bestuur
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Onze Dirigente regelmatig te zien en te horen op Facebook
Ik weet niet of iemand, buiten natuurlijk alle spelende leden van onze orkesten, het opgemerkt
heeft, maar onze dirigente is regelmatig op Facebook te beluisteren. Ook plaatst ze er af en
toe tijdens de repetities opgenomen muziekstukken op. Misschien eens een reden om af en toe
zelf een te gaan luisteren?

Ria Rijsbergen

Zieken
Wim Rodenburg is al geruime tijd ziek. Om hem een beetje op te fleuren heeft onze dirigente
bedacht hem afgelopen maandag, dus op 14 maart, de repetitie mee te laten beleven via
videobellen. Alhoewel er af en toe storing op de lijn was bleek dit een heel goed idee van
Yvonne. Wim was er even bij en alle leden konden hem in real time gedag zeggen. Wim we
wensen je nogmaals van harte een voorspoedig herstel, we missen je erg en zien uit naar je
terugkomst.

Bestuur en leden Scala

Contributies en Donaties 2021
Zoals iedereen weet, wordt de contributie en donatie in de Algemene Ledenvergadering
bepaald. Zolang die nog niet is geweest zijn de volgende bedragen verschuldigd;
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. Penn. 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.

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 2022
Maandag
Maandag
Zaterdag
Zondag
Zondag
Zaterdag
Zaterdag
Zaterdag

11 april
30 mei
11 juni
09 oktober
16 oktober
05 november
?? november
17 december

ALV Scala in de Fonteinkerk te Rotterdam
Concert in de Fonteinkerk te Rotterdam
ALV NOVAM Hoflaan 2 te Ede
Concert dorpskerk Achterweg 10 Hoogvliet
Novam Orkestenfestival in Hilversum
Accordeonfestival in Hoek van Holland
Jaarconcert Scala in de Fonteinkerk te Rotterdam
Concert Noorse Zeemanskerk te Rotterdam
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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
Repetitielokaal: Fonteinkerk Terbregselaan 3 3055 TE Rotterdam
Repetities doorgaans elke maandag tussen 19.00 en 21.30 uur
Bij afwezigheid van een repetitie gelieve te bellen, appen of sms’en naar:
Secretaris Peter Muller 06-18753165
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