“Zingen is leuk. Zeker
als je samen zingt, als je
als koor samen werkt
naar een bepaald concert. Dat geeft veel
zangvreugd.”
Aan het woord is Louis
van Rienen, voorzitter
van het Wehls Gemengd
Koor. Het koor is op dit
moment druk aan het
repeteren voor het jubileumconcert. Dat stond
gepland op 19 april. Door
het coronavirus is dit
concert verplaatst naar
een later tijdstip.

Sociale functie
In 1970 is het Wehls Gemengd Koor opgericht, in
een tijd dat er veel van dit soort zangkoren ontstonden. Er waren destijds van oudsher wel veel
kerkkoren, in vooral katholieke gemeenschappen.
Zo was er in Wehl een dames- en heren(parochie)
koor. Maar zij, die zingen leuk vonden en vinden,
maar minder met kerkliederen op hadden, sloten
zich aan bij een wat ‘neutraler’ koor.
Het jubileum van het Wehls Gemengd Koor gaat
niet ongemerkt voorbij.

koor ook belangrijk”. Jan Schalks zegt: “Zingen is
emotie. Dat moet je kunnen delen, met de koorleden, maar ook door een optreden met het publiek”.
Hij is de pr-man en trots op de nieuwe website
voor dit koor die hij samen met Petra Elfrink heeft
laten maken.

Aanwas stokt
Louis en Jan hebben wel een
punt van zorg. Veel leden van het

Wehls Gemengd Koor viert Gouden jubileum
Het koor zingt popliederen, maar ook licht klassiek
Een activiteitencommissie heeft een mooi concert
samengesteld. Wanneer dat plaats vindt is op dit
moment nog niet te zeggen.
Van Rienen:
“We studeren
nog altijd
nieuwe nummers in. Dat
is prachtig. In
de loop van
de tijd hebben
we zo’n 350
nummers geActiviteitencommissie
zongen. Van
pop tot licht klassiek. Alles zingen we. Jazz, soul,
noem maar op. Ons koor is van alle markten thuis.
Tijdens het jubileumconcert is daarvan een weergave te horen”
‘Samen’ is het woord dat Louis van Rienen veel
gebruikt. “Voor mij is de sociale functie van het

koor zijn boven de 60 jaar. Jan Schalks ziet dat de
belangstelling om in een koor mee te zingen tanende is. “Elk gehucht had wel een zangkoor. Maar
de laatste jaren zie je dat koren moeten stoppen,
omdat er geen aanwas is. Dat is een landelijke ontwikkeling”, aldus Jan.
Volgens Louis van Rienen willen mensen zich niet
meer binden.
Jan beaamt het. “De mensen willen wel meezingen
in een projectkoor, voor een bepaalde tijd of een
speciale uitvoering, maar ze willen zich niet meer
binden aan een
Louis (links) en Jan
koor, om elke
week op een vaste
avond samen te
repeteren.

“We hebben
door de jaren
heen al zoveel
mensen gevraagd om zich
aan te sluiten.
Het Wehls Gemengd Koor
heeft daarvoor
open dagen gehouden. Maar een enkeling die dan
komt kijken. Mensen die belangstelling hebben om
zich bij het Wehls Gemengd Koor aan te sluiten
mogen vier weken gratis meezingen.
Zij krijgen een buddy, die bij wijze van spreken de
aspirant aan de hand meeneemt in het koor.
“Maar het levert nauwelijks respons op”, aldus
Louis. Jan vult aan: “De jeugd is een ik-jeugd geworden. Dat is erg jammer.” En toch is samen zingen belangrijk. Louis zegt dat professor
Erik Scherder onlangs nog op de tv zei dat
bij mensen die actief zijn met muziek en
zingen de ontwikkeling van dementie afremt. “Het is toch prachtig om daar iets
mee te doen.”

bestuur of in commissies, om het koor ‘draaiende’
te houden, wordt kleiner.
Jan Schalks is in 1990 lid geworden.
Hij heeft het ‘Mozart-concert’ in 1991 meegemaakt.
Dat was absoluut hét hoogtepunt uit de 50 jaren
van het Wehls Gemengd Koor.
Z’n ogen beginnen te glinsteren als hij er over vertelt.
“Onze dirigent van die tijd, Henk Peppelman, kwam
op een dag binnen en die zei: “Volgend jaar is het
Mozartjaar. Het is dan 200 jaar geleden dat Mozart
stierf. Daar gaan we wat mee doen”. Hij kwam met
de film over Mozart, Amadeus. “Wij waren verplicht
om ernaar te kijken en te luisteren. Mozart heeft
bepaald geen gemakkelijke muziekstukken geschreven. Maar wij hebben die door de aanpak van
Henk onder de knie gekregen”. Het Mozart-concert
werd samen met het Oost Gelders Symfonie Orkest

Mozart-concert
“We hadden in de goede jaren 68 leden”,
weet Louis, die er pas sinds 2005 bij is.
Nu zijn het er nog 39. Hoe het in de toekomst verder gaat met het koor?
Voorzitter Van Rienen weet het niet. Hij
ziet nu die tendens nog niet veranderen.
De afnemende belangstelling kent nog een
negatief aspect. Het aantal mensen voor

Gouden jubileumconcert

De jubileumactiviteiten zijn gestart met een Verrassingsconcert ‘Ik hou van Hollands’ in Oldershove. Dat viel heel
goed in de smaak.
Het jubileumconcert vindt naar alle waarschijnlijkheid
pas volgend jaar plaats. Dan komen onder meer liedjes
van Rob de Nijs (Ritme van de regen) en Boudewijn de
Groot (Het land van Maas en Waal) langs.
Negen mannen van het koor zingen een Georgisch volkslied ‘Suliko’, ooit het lievelingslied van Stalin. En de bekende ‘I have een dream’-toespraak van Martin Luther
King wordt ten gehore gebracht. “Als dat goed wordt gezongen krijg je er kippenvel van”, aldus Jan Schalks.
Het humoristisch duo Karin & Caroline uit Wehl/Kilder
zorgt, als dat agenda-technisch kan, voor de vrolijke
noot.
Naast Yvonne Beeftink op piano begeleidt Vincent Roes
het koor met de dwarsfluit.
Na afloop is er een reünie. 28 oud leden zingen tijdens
het concert drie liedjes mee.
Het concert wordt mede mogelijk gemaakt door 29 sponsoren!

Mozart –concert

en pianiste Mieke Vulink opgevoerd.
“De rol van de dirigent is ongelofelijk belangrijk”, aldus Jan Schalks. Henk Peppelman heeft zo’n 25 jaar dit koor gedirigeerd, totdat hij genoodzaakt werd het
dirigeerstokje erbij neer te leggen.
“Hij kon alles, elk muziekgenre, het samenspel met het koor.” Henk heeft indruk
op de heren gemaakt. Na Henk kwam Tinie Siebes, die vijf jaar het koor
heeft gedirigeerd. Ook
daarover lovende
woorden.
De laatste twee jaar
staat het koor onder leiding van pianiste Miriam Versteegen. Zij heeft 25
jaar geleden het koor
op de piano begeleidt tijdens het toenmalige jubileumconcert.
Dat deed ze samen met Yvonne Beeftink.
Die is er nu ook weer bij. Zij begeleidt dit
koor al jarenlang op de piano.

