
Popkoor Decibel Driehuis is een gemengd koor dat bestaat uit maximaal 50 
leden. 
Sommige zangers zijn al lid sinds de oprichting in 1998. De gemiddelde leeftijd 
ligt tussen de 55 en 60 jaar. Met het oog op de toekomst is, zo gauw er plaats is, 
aanwas van wat jongere leden wenselijk. Er is vooral behoefte aan bassen en 
tenoren. 
In het koor zijn de volgende stemsoorten aanwezig: 

• hoge sopranen, 
• lage sopranen, 
• alten, 
• tenoren en 
• bassen 

(bege-)leiding 
Aswintha Weidema is de dirigente van popkoor Decibel. 
Sinds de oprichting staat het koor onder haar leiding. Zij heeft het koor 
ontwikkeld tot wat het nu is. 
Michael Jansse begeleidt popkoor Decibel op piano tijdens optredens. 
De band Van Nature is al vele jaren de vaste begeleider van de grotere concerten 
van popkoor Decibel. De band covert al zo’n twintig jaar de betere rock- en 
popsongs. 

repertoire: 
Het repertoire is zeer divers, van popsongs van de jaren ‘60 uit de vorige eeuw 
tot hedendaagse hits, vaak in verrassende arrangementen. Veelal wordt 
Engelstalig gezongen, maar ook Nederlandse, Franse en Duitse nummers komen 
aan bod. 
Tijdens Kerstoptredens en -concerten worden traditionele Kerstnummers 
gezongen, waaronder Amerikaanse ‘evergreens’, Engelse carols en popsongs. 
Ook het Kerstrepertoire wordt regelmatig uitgebreid. 
 
repetities: 
Behalve in de schoolvakantieperiodes, repeteert het koor op donderdagavond, 
van 20.00 – 22.00 uur, in het Ichthus Lyceum,  
Wolff en Dekenlaan 1 in Driehuis. 
 
Het oefenen van nieuwe nummers gaat in gedeelten per stemsoort, om daarna 
afwisselend met andere stemsoorten samen te zingen. Vervolgens oefenen we 
het nummer met zijn allen onder leiding van de dirigente. 
Om ook thuis te kunnen oefenen worden nieuwe nummers vaak op stemsoort 
ingezongen door Aswintha en digitaal aan alle leden beschikbaar gesteld.  

 
Naast presteren staat gezelligheid hoog in het vaandel. Tijdens repetities moet er 
zo nu en dan ook gelachen kunnen worden en in de pauze is er voldoende 
gelegenheid om lekker ‘bij te kletsen’.  

 
 
 
 
 


