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Januari 2019                                      Jaargang 83– nummer 1   

 

ACTUEEL       
 
Verenigingsblad van de Rotterdamse Accordeonvereniging Scala 

 

    
 

 
Een nieuw jaar, een fris begin 
 
Ook al is het laat toch wensen we iedereen, voor zover we ze niet gesproken hebben, 
alsnog een voorspoedig en vooral gezond 2019. Aan het begin van het jaar werden we 
door Wilma opnieuw verwend met lekkere hapjes, dus dat was echt een fijn begin. 
 
De leden van Scala zijn inmiddels alweer een aantal maanden aan het repeteren. 
Allereerst voor een concert voor de moeder van een spelend lid, waarover later meer, 
en verder voor het festival in Ede dat zondag 14 april gehouden wordt. Daarna dient 
Pasen zich aan en voor onze dirigente haar vakantie. Zo hebben we na Ede allemaal 
wat rust, want zonder dirigente geen repetities. Natuurlijk is het niet verboden in die 
periode extra te studeren. De zomervakantie is er eerder dan we denken en ook de 
optredens zowel in Nederland als Oostenrijk. Zoals het gezegde luidt “rust roest”. 
 
Alvast fijne Pasen gewenst. 
 
Het bestuur 
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Optreden SCALA Combo 
 
Het nieuwe jaar werd goed begonnen. Op 12 januari trad het Scala Combo aan 
voor een optreden in Simeon en Anne met een gevarieerd programma. 
De stemming zat er meteen goed in. Ook de zaal was goed gevuld. 
De bezetting van het Combo was deze keer als volgt Accordeon Willem Baerken en 
Anneke Bloom, op de basgitaar Frans van Loon en op het keyboard Ruud Kastelijn. 
Achter het drumstel, heel flink hoor, Berry van den Oever. Geen zangers deze keer 
maar dat was geen probleem.Want bij de Rotterdamse, en Amsterdamse medley was 
er een gastoptreden van Theo. 
 
Theo medewerker van Simeon en Anne was een waardige vervanger. Mensen zongen 
driftig mee en zelfs gingen de voetjes van de vloer. Rond 16.30 het laatste nummer 
en de bewoners van Simeon en Anne gingen tevreden naar hun kamer terug voor het 
eten. 
 
Ook tijd voor Anneke Bloom om snel in te pakken en huiswaarts te gaan want de dag 
erop zou ze naar Nieuw Zeeland vertekken. 
 
Al met al een geslaagd optreden van het Scala optreden. 
 
Peter Muller 
 
P.s. Door afwezigheid van de fotograaf helaas geen foto’s  
 
 

18 februari Concert t.g.v 80e verjaardag van Maake Tromp 
 
Wat een leuk idee was dat van haar kinderen om als verrassing ter 
gelegenheid van haar 80e verjaardag in Sileon te Hoogvliet een 
concert te laten verzorgen door Scala, waar haar dochter Lenette 
in speelt.  
 
Bijna viel het in het water, want ik had vergeten, dat ze ook de 
Scala Actueel krijgt en daar stond het in de agenda aangekondigd. 
Maaike krijgt die meegestuurd in de mail en had hem gelukkig niet 
gelezen, dus dat kwam goed.  
 
Buiten haar eigen familie waren er veel belangstellenden komen 
luisteren en dat verhoogde de feestvreugde. Om Scala tijdens de 

voorbereidingen niet voor de voeten te lopen hielden haar kleinkinderen haar bezig, 
zodat ze niet op de gedachte kwam vroeger naar de zaal te komen en ook dat 
plannetje lukte.  
 

Bij haar binnenkomst zette het orkest in met Lang 
zal ze leven 
en 
natuurlijk 
ontving ze 
namens 
Scala ook 
een mooi 
boeket.
  
Rechts drie 

oude bekenden. 
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Vervolg: 18 februari Concert t.g.v 80e verjaardag van Maake 
Tromp 
 

 
 

Daarna startte het Groot Orkest met Mädel aus Spain en vervolgde het haar optreden 
met o.a. Odessa Bulgarish, One Moment in Time, om te eindigen met het Giantilied. 
Vervolgens was het pauze en daarin werden de spelers en speelsters niet vergeten, 
want de familie had behalve voor voldoende drankjes ook voor diverse hartige hapjes 
gezorgd. 
 
Na de pauze startte het A-Orkest met A Swinging Safari, maar ook speelde ze Vier 
Volkstümliche Unterhaltungsstücke, een klassiek stuk dat goed in de smaak viel. 
Verder voor iedereen herkenbaar Im Weissen Rössl om te besluiten met het voor de 
Rotterdammers en speciaal de Feijenoord Fans onder hen het “Hand in Hand 
Kameraden”. Iedereen had het naar de zin en de Feijenoordsong eindigde in een 
polonaise, voorop gegaan door Maaike. Een geslaagde avond en voor de jarige zeker 
een mooie verrassing.  
 
Ria Rijsbergen 
 
 
Scala heeft een nieuw Banier 

 
 
 
Dankzij de inspanningen van Peter Muller en zijn neef heeft Scala een 
nieuwe manier om reclame te maken. Niet alleen ziet het er goed uit 
en geeft het precies weer wat Scala doet, ook is het eenvoudig op te 
bergen in een foudraal, waardoor het ook makkelijker te vervoeren is.  
 
Er zijn er meteen maar twee van vervaardigd, zodat het aan beide 
zijden van een podium o.i.d. kan worden opgesteld. 
 
We zijn er dan ook erg blij mee en zoals u op de volgende bladzijde 
kunt zien is het meteen zodra het klaar was ook gebruikt. 
 
Bedankt Peter, goed gedaan jochie. 

 
Het bestuur 
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25 maart Concert in Simeon en Anna 
 
Zij zaten er klaar voor 

 
Dit maal vervulde het A-Orkest haar 
opdracht om één van de concerten te 
verzorgen als “huisorkest van Simeon en 
Anna”. 
 

 
Zij begonnen met La Patrouille Verte en 
inderdaad kon je de boswachters horen 
patrouileren. Het werk is geschreven 
door Celino Bratti als eerbetoon aan de 
boswachters die zorgen voor het behoud 
van de natuur in nationale parken etc. in 
Frankrijk.  
 
 
Zij vervolgden hun optreden met een tango en speelden ook hier Im Weissen Rössl 

dat de sfeer van Wenen goed weergeeft. Ze 
eindigden met de Populaire Feestmars, waarin oa. 
En dat we Toffe Jongens zijn, en Laat de klok maar 
luiden etc. De tekst was door Yvonne uitgeschreven 
en door Scala vermenigvuldigd en ter plekke 
uitgedeeld, zodat iedereen mee kon zingen. Ook hier 
weer een geslaagd optreden, waarvan de luisteraars 
erg hebben genoten. 
 
Ria Rijsbergen 
 
 
P.s. De dirigente kreeg het zo warm dat zij er haar 
jasje maar bij uittrok. 
 

 
 
14 april Festival in het Akoesticum te Ede 
 
Evenals vorige jaren wordt er die dag een festival georganiseerd in het Akoesticum, 
gevestigd in de voormalige Johan Willem Frisokazerne te Ede. 
 

 
 
Ingeschreven staan 
26 orkesten, die 
verdeeld over 
meerdere zalen een 
optreden verzorgen.  
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Vervolg: 14 april Festival in het Akoesticum te Ede 
 
Het eerste orkest begint om 10.00 uur en het laatste orkest speelt om 17.25 uur. Het 
groot Orkest van Scala begint om 11.45 uur en het A-Orkest om 15.25 uur beide in 
Studio 9  
Als men met het orkest meekomt is het mogelijk te komen luisteren naar de diverse 
orkesten.  
 
Per zaal wordt door een deskundige jury alleen een eerste prijs toegekend. Om de 
orkesten op meerdere punten te kunnen beoordelen word er door de jury per zaal 2 
extra juryprijzen toegekend : Prijs voor de vertolker van “ Beste Originele Compositie 
“ voor Accordeonorkest en  tenslotte de  “Programmaprijs “ 
 
Aandachtpunten m.b.t. het toekennen van de Programmaprijs: 
-De programmaprijs zal gaan naar een orkest wat de gespeelde werken goed uitvoert 
en een afgewogen en evenwichtig programma heeft. Het is bedoeld als 
aanmoedigingsprijs voor orkesten. 
-Het orkest laat in zijn programma meerdere stijlen “muziek“ horen,  bij voorkeur 
origineel én bewerking. 
-De jury kan b.v. ook letten op weinig gespeelde bijzondere literatuur, interessante 
nieuwe muziek of premières. 
  
Ieder Orkest mag 5 minuten inspelen op het podium, de programmatijden van de 
orkesten worden alternerend: orkesten beginnen niet meer op hetzelfde moment. Op 
deze manier kunnen spelers eerder in een andere zaal naar elkaar luisteren. 
De jury houdt zo veel mogelijk rekening met alle facetten van het musiceren. Alle 
juryleden proberen een positief opbouwend rapport te schrijven, het gaat er vooral 
om dat de orkesten zoveel mogelijk naar elkaar luisteren en op ideeën gebracht 
worden. Ieder orkest probeert naar hun beste kunnen te spelen, een positief 
opbouwend juryrapport is daarbij zeer belangrijk! Aan het eind van de dag wordt de 
uitslag bekend gemaakt door een deskundige vakjury. Orkesten krijgen schriftelijke, 
positief opbouwende kritiek. Let wel: Er worden géén punten gegeven. Er is geen 
limiet aan het aantal te spelen stukken, maar de maximaal toegestane tijdsduur van 
het programma bedraagt max. 20 speelminuten. 
 
We hopen dat het weer ons gunstig gezind is en op een goede beoordeling. 
 
Wordt vervolgd. 
 
Het bestuur 
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18 februari 2019 Bedankje  
 
Ik wil even laten weten dat ik een prachtige boeket bloemen ontvangen 
heb. Verder wil ik jullie daar voor bedanken. Het gaat heel goed met mij 
nog wel veel oefenen met het lopen en dat kost nog wat tijd. Veel 
plezier vanavond met spelen en de groeten voor allen. 
 
Pieta van den Berg 
 
*Inmiddels is Pieta weer met spelen begonnen. 

 
 
 
 
Vervallen repetities 
15april  Algemene Leden vergadering 
22 april  Pasen 
29 april Vakantie Dirigente 
6 mei   Vakantie Dirigente 
 
 
 
Contributies en Donaties 2019 
 
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    € 198,00 per jaar 
Contributie jeugdlid    €   99,00 per jaar 
 
Donateurs lid geworden voor 2011  €   11,80 per jaar 
Donateurs lid geworden    na 2011  €   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. 
 
Ria Rijsbergen 
Penningmeester 
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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 
 
Zondag 14 april 2019   NOVAM Festival te Ede 
Maandag 15 april 2019   Algemene Leden Vergadering 
       (geen repetitie) 
Zaterdag  18 mei 2019    Concert Simeon en Anna door Combo 
Zondag  11 augustus 2019   Concert door Combo Locatie Blijde Wei 
       Bergse Linker Rottekade 435 

Rotterdam Ommoord (15.00 uur) 
Donderdag 10 oktober tot en met  
Maandag 14 oktober 2019   Concertreis Saalfelden (Oostenrijk) 
Zaterdag 30 november 2019   Jaarconcert Fonteinkerk  

Terbregselaan 3 Rottterdam 
 

Zaterdag  21 december 2019   Concert Simeon en Anna door Combo 
Zaterdag  25 april 2020   Jubileumconcert  
 

 
 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 

 


