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Jan van den Boom

•  Geboren in 1937 in 
Nieuw Wehl

•  Lid van 1960 tot 1990
•  Naast speler ook 

bestuurslid geweest
•  In 14 stukken gespeeld

o.a. Moeder, Nacht en 
Morgen, Engeltje en 
De Zeeuwse Gouvernante

•  Mooiste rol: 
zeeman Bart Volmars 
(Levensschaduwen, 1967)

•  Al in de jaren ’50 actief 
bij toneel van de Jonge 
Boeren. Eén van de ini-
tiatiefnemers van Niweto. 
Hee�  alle stukken gezien, 
behalve de laatste twee. 

Beste theaterlie� ebber!

� eatergroep Niweto bestaat 50 jaar, een halve eeuw, vijf 

decennia. Jaren met ups and downs, hoogtepunten en 

dieptepunten, het leven zelf verpakt in een theaterjasje. 

Na een moeilijke periode eind jaren ‘80 zit er sindsdien 

weer en meer muziek in. De vereniging hee�  in het 

grijze verleden veel blijspelen en kluchten opgevoerd, 

maar hee�  vanaf de zelf geschreven revue in 1985, bij 

het 25-jarig bestaan, veel diverse artistieke uitdrukkings-

vormen gezocht: musicals, improvisaties, thrillers, 

serieuze stukken, gelegenheidsstukken en komedies, 

verborgen theater en optredens tijdens het carnaval en 

de Wehleriade. Kortom, een rijk geschakeerd geheel 

aan activiteiten die telkens voorafgegaan worden door 

 fantastische, inspirerende en vermakelijke repetitie-

avonden. Sinds jaar en dag is dat de donderdagavond die 

spelers vrij houden om hun favoriete hobby te beoefenen.

De club staat er � nancieel goed voor en hee�  nog allerlei 

wilde plannen voor de toekomst. Na het jubileumjaar, 

waarover meer in deze jubileumkrant of op onze website, 

staat er een ouderwets lach-of-ik-schiet-stuk op de rol, 

waarna Amadeus op het programma staat. 

We hopen de theaterlie� ebber steeds weer te verrassen 

met onze producties, waarbij het groepsgevoel een 

onmisbare pijler vormt: van de kledingdames tot de 

technische jongens, van de PR-creatievelingen tot onze 

organisatietalenten, van de eigen grimeurs tot degenen 

die altijd weer klaarstaan om te helpen opbouwen, 

a� reken, sjouwen en tillen. Allen vormen een hechte 

groep die weet wat er moet gebeuren en steeds weer met 

 verrassende oplossingen komt, voor altijd weer op-

duikende problemen bij de realisatie van wensen en eisen 

van de stukken dan wel de regisseurs. Eigenlijk is het tot 

nu toe nooit voorgekomen dat iets niet gerealiseerd kon 

worden. Dat gee�  vertrouwen in de groep en in onze 

toekomst. Niweto 50 jaar jong, de toekomst ligt open.

Een heel mooi en geslaagd jubileum wens ik allen toe die 

hieraan op welke manier dan ook bijdragen.

Frank Vonk

Voorzitter 
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“Betrokkenheid ontstaat als je ook echt actief 
meedoet. Als je er onderdeel van bent. Dat 
was duidelijk op het moment dat ik stopte. De 
directe betrokkenheid werd minder; besturen 
alleen was niet genoeg en zo zette ik in 1990, 
na bijna 30 jaar een punt achter mijn lid-
maatschap van Niweto.” Jan van den Boom was 
vanaf het begin betrokken bij de vereniging 
als speler en bestuurder. Hij kijkt terug op de 
eerste tien jaar. 

In de jaren ‘50 en ‘60 bestond er in Nieuw Wehl 
een levendig cultureel leven. De J.B.T.B. stond 
sportief en cultureel vrij hoog aangeschreven. Elk 
jaar werd er in het parochiehuis een toneelstuk 
gespeeld, op tweede kerstdag en op de eerste 
zondag van januari. Echter, in 1956 en 1957 ver-
huurde het kerkbestuur het parochiehuis aan de 
� rma Berghaus, als confectie-atelier. In die jaren 
werd er niet gespeeld. In 1958 kwam de zaal weer 
beschikbaar. Bouwbedrijf Teunissen bouwde er 
een podium in en er kon weer gespeeld worden, 
onder regie van schoolhoofd Schenning.

Maar dat was 
van korte duur. 
“Er was destijds 
grote behoe� e 
aan een sportac-
commodatie in 
Nieuw Wehl. 
De gemeente 
kwam met het 
kerkbestuur 
overeen dat het 
parochiehuis tot 

sporthal omgebouwd zou worden. Dat betekende 
dat de zaal niet meer beschikbaar was voor de 
Jonge Boeren. Jonge mannen en vrouwen, die in 
het verleden toneel hadden gespeeld, staken hun 
koppen bij elkaar en weken voor het toneel uit 
naar Zaal van Beek. Er werd in 1960 besloten om 
als zelfstandige toneelvereniging verder te gaan, 
onder de naam Niweto,” weet Van den Boom. 

“De oprichtingsvergadering was in september. Er 
was haast geboden, want we wilden gewoon weer 
op tweede kerstdag spelen. Toneel geïnteresseer-
den werden 
benaderd. Veel van 
mijn zussen en een 
broer hebben in 
de beginperiode 
gespeeld. Het toneel spelen zit in de Van den 
Booms. Zingen trouwens ook. Mijn vader had 
vroeger ook gespeeld bij Moet Reuling en was 
een kritische toeschouwer. Een keer had ik een 
kleinere rol en na de uitvoering zei mijn vader 
’s avonds laat: “Schei d’r moar met uut’. ’t Was 
helemoal niks’.” Jan had zelf ook het gevoel dat 
het niet liep. Volgens hem kun je beter een grote 
rol spelen, dan een bijrol waarvan je denkt dat je 
die er wel even bij doet. “Dat werkt niet; ik ben er 
toen niet diep genoeg ingegaan”. 

Zeeman
Het mooiste stuk waarin hij speelde was ‘Levens-
schaduwen’ uit 1967. ‘Een succesvolle vertolking 
van Bart Volmars, de zeeman’, staat er in zijn 
foto-album bijgeschreven. “Die rol was helemaal 
op mijn lijf geschreven. Ik kon lekker tekeer gaan 
tegen Bennie Reuling.” 

Het eerste jaar werkten ze onder leiding van 
Joop Simons. “Die kwam net uit het klooster, 
maar het klikte niet. We wilden niet met hem 
verder. Mijn zus Dory (toen nog Dora) nam 
de regie over. Zij had veel ervaring. Dory wou 
graag naar de toneelschool in die tijd, maar de 
pastoor kwam bij pa en ma (nota bene op het 
25-jarig huwelijks feest) om te zeggen dat ze dat 
als ouders niet moesten toestaan. Toen Dory ver-
huisde kwam Willem Hoksbergen als regisseur 
bij de club. Hij was weggegaan in Wehl, of aan 
de kant gezet, dus toen zeiden we dat hij maar 

naar Nieuw Wehl moest 
komen. Willem liet de 
groep veel zelf doen, en 
later liet hij veel over aan 
Bennie Reuling. Bennie 

had ideeën over de regie en had ook achter de 
schermen de touwtjes (strak) in handen.” 

Afscheid
In 1977 koos Jan er voor om niet meer actief te 
spelen, maar op de achtergrond nog aanwezig te 
zijn, bijvoorbeeld bij het opbouwen van de zaal 
en het podium voor de voorstellingen. Ook bleef 
hij aan als bestuurder, die bijvoorbeeld vooraf-
gaand aan de voorstelling een woordje deed. Jan 
had in die tijd veel wisselende diensten bij de 
PTT, een gezin met vier opgroeiende jongens en 
een andere tijdverslindende hobby, de EHBO. 
Dus hij moest een keuze maken. In 1990 nam hij 
afscheid.

“Er was haast geboden, want 
we wilden gewoon weer op 
tweede kerstdag spelen.”

‘Schei d’r moar met uut’

Annie van Arem-Reulink 

“In 1963 ben ik lid geworden. Ik heb me zelf niet gemeld, zo was 
ik niet en zo ging het niet. Volgens mij hee�  Jan van den Boom 
bij ons thuis een goed woordje voor me gedaan. Ik was pas 16 
jaar, en de repetitieavonden werden natuurlijk best laat. Maar ik 
mocht gaan toneel spelen. Ik heb tot 1968 meegespeeld, tot aan het 
 trouwen. Zo ging het nu eenmaal. 

Het was een leuke tijd, we hebben veel gelachen. Wat ik me nog 
goed herinner is, dat bij de uitvoeringen Gert Derksen vaak op de 
eerste rij zat en die kon heel hard lachen. Als hij eenmaal begon 
met lachen, lachte de hele zaal mee. 

Mijn mooiste rol was die van werkster in Baby van 1000 weken 
(1968). Ik kwam als eerste op, met emmer en dweil, en begon 
 meteen te zingen: “Dan moet je m’n zuster zien...” Daar kon ik 
meteen alles in kwijt. 

Ik ben vele jaren nog naar de voorstellingen van Niweto wezen 
kijken. Ik heb de vereniging gevolgd. Wat wij deden is niet te 
vergelijken met wat Niweto de laatste jaren laat zien. De huidige 
groep, dat zijn net artiesten. Maar het is dan ook een hele andere 
tijd; je kunt het niet met elkaar vergelijken”. 

1971 
De Kerkestraat is een 
keurige straat

1972 
Engeltje

1973 
De
Zeeuwse Gouvernante

1974 
Hartjes aan het spit

1975 
Gouden Parochie: 
50 jaar kerk

1976 
Computerbruid

Niweto 1960-1970 Jan van den Boom

Jan speelt ‘Bart Volmars’

25 jaar Niweto

Annie in haar glansrol als werkster

1993

1965

1994

1974

1973 

1989
1975



“Naar Niweto gaan hoorde bij het dorp, als naar de kermis 
of naar de kerk gaan. Iedereen ging op tweede Kerstdag 
of begin januari naar de uitvoering bij zaal Van Beek, ook 
al was je geen toneellie� ebber. Het was vooral een leuke 
avond en op maandag speelden we voor de bejaarden.” 
Ben Reuling kijkt, al bladerend in zijn plakboeken, terug 
op de jaren tussen 1970 en 1980. “In die jaren nam ik de 
regie over. Het belangrijkste in die tien jaar was de revue 
tijdens het Gouden Parochiefeest in 1975, het gezamen-
lijke  product van alle Nieuw Wehlse verenigingen.”

Niweto was niet met handen en voeten gebonden aan de 
kerk. Bij sommige verenigingen in de buurt zat in die tijd 
de pastoor in het bestuur of moesten de te spelen stukken 
goedgekeurd worden door de geestelijken. Reuling: “Er was 
wel een geestelijk adviseur, maar er werd niet veel op uit-
gedaan.” In de jaren ‘70 werden 
kluchten en verschillende 
blijspelen opgevoerd. Volgens 
Reuling werd er niet erg lang 
gediscussieerd over de stuk-
keuze. “Het was altijd wel goed. Het werd in een klein comité 
beslist. Regisseur Willem Hoksbergen was jaren regisseur, 
maar gaf weinig aanwijzingen. Er werd vooral veel met elkaar 
opgelost. Op een gegeven moment werd gezegd dat ik het 
wel over kon nemen, de regie. ‘Dat ku gi-j wel!’. Het gevolg 
was dat er in 1972 zes spelers werden begeleid door twee 

regisseurs! Ik deed 
het graag, was altijd 
op zoek naar een 
mooi plaatje en had 
natuurlijk al heel 
wat jaren gespeeld. 
Dat was de basis.” 

Naast de jaarlijkse 
voorstelling werd 
er ook weleens 
iets extra’s gedaan, 
zoals een optreden 
ter gelegenheid 
van het 25-jarig 
priesterfeest van 

pastoor de Wit. Ook trok Niweto in die jaren de regio in. 
Spelers werden uitgenodigd een stuk op te voeren voor de 
vrouwenbond in Didam of bij Wildenbeest in Doetinchem. 
Maar op den duur was het lastig om het organisatorisch rond 
te krijgen, op een doordeweekse avond. “Niweto was vooral 
een gezellige club. Repeteren en daarna een biertje of borrel 
aan de tap in het café.” Jan Koster was in de eerste jaren voor-
zitter van de vereniging en hij werd in de jaren ’70 opgevolgd 

door Jan Roording. 

Penningmeester
Naast regisseur was Ben 
ook in die tijd al actief als 

bestuurslid en beheerde hij de penningen. Sponsoring deed 
z’n intrede: meubels via Timmermans Meubilair, kapper 
Sanders verzorgde de kapsels en Horsting Bloemen zorgde 
voor de boeketten na a� oop. “Of het helemaal voor niets was, 
weet ik niet meer,” zegt Ben die 44 jaar als penningmeester 
voor de � nanciën van de vereniging hee�  gezorgd en bij zijn 
overdracht een � nancieel gezonde club achterliet. 
De oud-accountant zorgt nog altijd voor de kaartverkoop bij 
de voorstellingen van Niweto. “Er moet nu veel meer energie 
in gestoken worden om de zaal vol te krijgen. Mensen kun-
nen tegenwoordig uit heel veel uitstapjes kiezen, zijn veel 
mobieler en hebben het druk. Dat was vroeger wel anders.” 

Ben Reuling
•  Geboren in 1937 

in Nieuw Wehl
•  Lid van 1961 tot heden
•  Naast speler en regisseur 

ook bestuurslid geweest, 
waarvan 44 jaar penning-
meester

•   In 9 stukken gespeeld
o.a. Zonsopgang, Het 
vrolijke tankstation, 
Klomp en de Goudvis, 
Beeld van een man en 
Het Huwelijkscontract

•  12 stukken geregisseerd
o.a. De Zeeuwse Gouver-
nante, Gouden Parochie, 
Boerenbedrog, De zoen 
van Miss Urk, Moord op 
kantoor 

•  Mooiste rol: molenaar 
Koos Verlecht (Wie in 
mijn naam een kind 
opneemt, 1963)

•  Mooiste regie: Gouden 
Parochiefeest (1975)

•  Nog steeds actief bij de 
kaartverkoop en de or-
ganisatie van de loterij. 

“Niweto was vooral een gezellige club. 
Repeteren en daarna een biertje of 
borrel aan de tap in het café.”

Niweto 1970-1980 Ben Reuling

Heel Nieuw Wehl trok naar Van Beek
Naast de jaarlijkse 
voorstelling werd 
er ook weleens 
iets extra’s gedaan, 
zoals een optreden 
ter gelegenheid 
van het 25-jarig 
priesterfeest van 

1981 
Het ontvolkte huis

1977 
Contact met Kootje

1977 
25 jaar priesterfeest 
pastoor De Wit

1978 
Zilveruitjes en Augurken

1979 
Boerenbedrog

1980 
De zoen van miss Urk

Henk Reuling is, samen met zijn broer Ben, vanaf de 

beginjaren betrokken bij Niweto en nog steeds lid. In die 

jaren speelde hij diverse rollen, meer dan 30 in totaal. 

Hij begon in 1963 als Het Kwade en luisterde vervolgens 

naar namen als Geert Wever, Dorus Bolderman, Parker, 

Joost Spinner en Epie Wiersma. Kwam op als pastoor, 

onnozele echtgenoot, indiaan of spreekstalmeester. 

Zijn laatste rol was die van aanklager in Les Misèrables 

in 2001.

Een beeldverslag...

1962 Zijn eerste rol

Henk als pastoor

Henk als aanklager

Henk als versierder ‘Dolf’



Debby Aaldering, Mien 
Aaldering, Sabine Aaldering, 
Vincent Aaldering, Pieternel 
van Aspert, Rochelle Benard, 
Gea Boerboom, Tonny Bolder, 
René Bongaarts, Diny van 
den Boom, Dory van den 
Boom, Eduard van den Boom, 
Jan van den Boom, Joop van 
den Boom, Stien van den 
Boom, Monique Booman, 
Corine Borst, Fien Derksen, 
Gerard van Eerde, Monique 
Eugelink, Els Gasseling, 
Richard  Gasseling, Anne 
Gieling,  Jeroen Grob, Merlijn 
van Grol, Davey de Haas, Kees 
Hagens, Christel Hansen, 
Monique Hansen, Peet van 
Hardeveld, Hein Harmsen, 
Ivonne Harmsen, Geert 
Hebing, Tonnie ter Heerdt, 
Chris Heitink, Mirjam 
Heitink, Carla Hendriks, 
Chantal Hendriksen, 
Jacqueline Hendriksen, 
Vincent Hendriksen, Martin 
van den Heuvel, � eet 
Hoksbergen, Toos Hoksbergen, 
� eo Hollander, � omas 
Houterman, Simone Hut, 
Angelique Jansen, Jan Jansen, 
Margriet Jansen, Mieke Jansen, 
Gerard van der Kamp, Marian 
Keuben, Susanne Keurntjes, 
Carlo Kluitman, Dies 
Kraaijvanger, Dorine 
 Kraaijvanger, Henk 
Kraaijvanger, Hilde 
Kraaijvanger, Joep Kraaijvanger, 
Marcel Kraaijvanger, � eet 
Kraaijvanger, Wilma 
Kraaijvanger, Annie Lanters, 
Doortje Lanters, Peggy 
Lebbink, Emiel Leemreize, 
Stefan Leemreize, Henny 
Leenders, Bernadette Lueb, 
Lidy Lueb, Charell Lukassen, 
Kim Lukassen, Anja Meijer, 
Claudia Meijer, Corine van 
Mierlo, Diny Mulder, Ans 
Mullink, Marga Nibbeling, 
� eo Nibbeling, Tonnie 
Nibbeling, Betsie Peters, 
John Peters, Mendy Peters, 
Geert ter Raaij, Liesbeth ter 
Raaij, Jozien Radstake, Edith 
Reijmer, Sandra Reintjes, 
Annelies Reuling, Ben Reuling,
Gillian Reuling, Henk 
Reuling, Jan Reuling, Karin 
Reuling, Lynn Reuling, Lucy 
Reuling, Paul Reuling, Ria 
Reuling, Annie Reulink, Ans 
Reulink, Gerard Reulink, 
Marlou Reulink, Mia Reulink, 
Sven Reulink, Marlies Reuver, 
Dini Roording, Harry Roording, 
Joop Roording, � eo Roording, 
Wim Roording, Jo Schlief, 
José Schlief, Niek Siebers, Lize 
Simons, Dinie Splithof, Sabine 
Spronk, Henny Sweers, Ingrid 
Sweers, Els Tangelder, Aloys 
Teunissen, Annie Teunissen, 
Joep Teunissen, � eet 
Teunissen, Wim Veldboom, 
Virgo Vogelzang, José Volman, 
Maria Volman, Trees Volman, 
Frank Vonk, Miriam Vonk, 
Don Voogt, Ton Voortman, 
Kelly Wanders, Mitchell 
Wanders, Mientje Welling, 
Yvonne Welling, Jitske 
Wielakker, Michaëla van de 
Zwet, Wout van de Zwet

1981 
Het ontvolkte huis

1981 
Turmac Liemers Spelen: 
Het huwelijkscontract

1982 
Moord op kantoor

1983 
Als ik twee maal met 
mijn stoomfl uit fl uit

1984 
Vissen achter 
het net

1985 
25 jaar Niweto: 
Wie is hier de baas?!

Niweto speelt de 
kerstvoorstelling
Kaartje voor jou!
Geen gewoon kerstconcert 
van Niweto!

Regie en muzikale 
leiding: 
Karin Melgers

za 19 december 2009
zo 20 december 2009  
20.00 uur Kerk 
in Nieuw Wehl

Prijs toegang: € 5,00 
(de helft  gaat naar een goed doel: 
het werk van pater Te Dorsthorst 
in Suriname)

Inhoud:
Kerst. Gezellig! Gezellig? Een tijd 
om met het hele gezin aan tafel te 
schuiven, om een verloren vriend 
een kaartje te sturen of om de 
familiebanden weer aan te halen. 
Een tijd voor bezinning, goede 
voornemens en mooie wensen op 
een kaartje. Maar als de mensen 
maar voor de hel�  menen wat 
ze op een kerstkaart schrijven, 
dan zou de wereld er heel anders 
uitzien...

Kaartverkoop 
vanaf 30 november 
2009 bij:
• Boek In in Wehl
•  Ben Reuling in Nieuw-Wehl, 

telefoon 0314 - 681632 
tussen 18.00 en 20.00 uur

•  Pastorie van de Nieuw Wehlse 
kerk, op maandag tussen 14.00 
en 16.00 uur en op vrijdag 
tussen 9.30 en 11.30 uur

Of via de website www.niweto.nl

Programma jubileumjaar

Reuling, 
Reuling, Annie Reulink, Ans 
Reulink, 
Marlou Reulink, Mia Reulink, 
Sven Reulink, Marlies Reuver, 
Dini Roording, Harry Roording, 
Joop Roording, � eo Roording, 
Wim Roording, Jo Schlief, 
José Schlief, Niek Siebers, Lize 
Simons, Dinie Splithof, Sabine 
Spronk, 
Sweers, 
Teunissen, Annie Teunissen, 

Virgo Vogelzang, José Volman, 
Maria Volman, Trees Volman, 
Frank Vonk
Don Voogt, 
Kelly Wanders, Mitchell 
Wanders, Mientje Welling, 
Yvonne Welling, 
Wielakker
Zwet, Wout van de Zwet

1983 1984 

Fien Horsting-Derksen 

“Ik heb een hele � jne en mooie tijd gehad 
bij Niweto, in de jaren ’60. Niweto was 
toen voor mij een avond van ontspanning 
en veel lachen. We hadden een � jne groep 
en als het ’s avonds laat werd, dan werd ik 
netjes naar huis gebracht. 

Later toen ik getrouwd was, zijn we nog 
vele jaren naar Niweto gaan kijken. Het 
was altijd weer een spannende avond, met 
veel bekenden. Ik wens Niweto nog vele 
mooie jaren toe, en veel toneel plezier”.

Niweto werkt mee aan 
de Pronkzitting van 
carnavals vereniging de 
Mölledraejers

Zaterdag 23 januari 
2010
19.11 uur Tent in 
Nieuw Wehl

Niweto speelt de 
jeugdvoorstelling
Pudding Tarzan 
Regie: Caro Wicher

De groepen 3 tot en met 8 van 
basisschool Het Timpaan zullen 
op donderdag 20 en vrijdag 21 
mei onder schooltijd de voor-
stelling bezoeken. Daarnaast is 
er een extra voorstelling voor 
iedereen die de voorstelling ook 
wil zien.

vr 21 mei 2010  
16.00 uur 
Koningin 
Beatrixcentrum in Wehl

Prijs toegang: € 2,50

Inhoud:
Iwan Olsen is een miezerig 
jongetje, het mikpunt van 
pesterijen, de domste van de klas, 
de slechtste met gymnastiek. De 
gro tere, sterkere en stoerdere 
klasgenoten vinden hem maar 
een slappe hap en noemen hem 
daarom Pudding Tarzan. Ook 
de meester en zelfs Iwans vader 
kunnen geen waardering voor 
hem opbrengen. Maar dan, op een 
dag, ontmoet hij een geheimzinnig 
oud vrouwtje. En ineens kan hij 
verder spugen dan wie dan ook, 
voetbalt hij als de beste, leest hij 
de moeilijkste boeken en danst 
hij beter dan John Travolta in z’n 
beste dagen. Eén dag lang is hij een 
echte Tarzan. En dat is precies lang 
genoeg.

Een hilarische toneelstuk naar het 
boek van Ole Lund Kirkegaard.

Kaartverkoop 
vanaf 26 april 
2010 bij:
• Boek In in Wehl
•  Ben Reuling in Nieuw-Wehl, 

telefoon 0314 - 681632 
tussen 18.00 en 20.00 uur

Of via de website www.niweto.nl

Niweto is aanwezig op
De Wehleriade

Woensdag 30 juni 2010  
in het centrum van 
Wehl

Meer weten? Bekijk de Niweto-website: 
www. niweto.nl
Meer weten? Bekijk de Niweto-website: 

Hebben bij Niweto gespeeld!Hebben bij Niweto gespeeld!

Henk als aanklager

Een aantal affi ches van de afgelopen jaren!



Niweto 1980-1990 Dini Roording-Volman

 “Tussen 1980 tot 1990 is er veel gebeurd. Kluchten 
onder leiding van Ben Reuling maakten plaats voor 
andersoortige stukken onder professionele regie. Met als 
‘hoogtepunt’ het jubileumstuk in 1985. Met Jan Freriks 
ontstonden, op basis van improvisatie, verschillende 
scènes over macht en wie de baas was. Een veel abstracter 
stuk, dan het publiek gewend was. Het hee�  de nodige stof 
doen opwaaien. Veel inwoners van Nieuw Wehl hebben het 
er nog over,” meent Dini Roording-Volman, de drijvende 
kracht in die jaren. 

“Een ware omslag van 
gezelligheidsvereniging naar 
toneelvereniging. Dat ken-
merkt de jaren ’80. Voordat 
er met de stagiaires uit de 
regie-opleiding werd gewerkt, 
was het gewoon dat er tijdens 
de repetitie truien werden 
gebreid, dat er een boek werd 
gelezen of dat spelers die niet 

in de scène zaten met elkaar aan het bijpraten waren. Onder 
leiding van Jan Freriks en later Ed Deibel moest het stil zijn, 
moest er opgelet worden, ook als je zelf niet speelde. Want 
van kijken kun je ook iets opsteken,” herinnert Dini zich. Met 
het binnenhalen van de professionele regisseurs waaide er 
een andere wind door de vereniging. “In die tijd was Niweto 
regelmatig een stageplek voor aankomende regisseurs. Ik 
vond die andere aanpak wel � jn. We deden speloefeningen 
voorafgaand aan het stuk of hielden improvisatie-sessies.” 

Het acteren kwam meer centraal te staan, het werd professio-
neler. Ook aan de zaken er omheen, zoals kleding en grime, 
werd meer aandacht besteed. Er alleen mooi uitzien op 
toneel was niet voldoende. Maar hoe kun je een personage 
herkenbaar neerzetten. “Voor een aantal mensen waren die 

veranderingen reden om met toneel te stoppen.” 
Ook het dieptepunt van de vereniging speelde zich af in deze 
periode. Er waren in 1986 nog maar drie spelende leden, 
naast een aantal bestuursleden. Dus men ging hard op zoek 
naar nieuw bloed. “Ik vond het doodzonde dat de vereniging 
op zou houden te bestaan. Dus hebben we actie ondernomen 
en nieuwe mensen erbij gezocht.”
Op de kleuterschool werd het acteertalent van Dini bij toeval 
ontdekt. “Een appel at ik heel gulzig. De mensen die zaten te 
kijken, moesten heel hard lachen. Maar omdat ik niet bij de 
besten op school hoorde, later bleek dat ik dyslectisch ben, 
werd ik vaak niet gekozen voor schooltoneel en later ook niet 
gevraagd bij Niweto. Toen ik tijdens het Gouden Parochie-

feest in 1975 op toneel had gestaan, kon ik lid worden en ben 
dat bijna 30 jaar geweest. Ik wilde er altijd graag bij zijn, al 
was het maar als sou�  eur.”

Scout
Naast besturen en spelen hee�  ze ook veel tijd besteed aan 
het bij elkaar zoeken van de kleding of het naaien van kos-
tuums. “Er zijn heel wat kleren van mijn moeder, van mijn 
man Joop of mezelf op het toneel voorbij gekomen,” aldus 
de Nieuw Wehlse, die vele jaren op school de eindmusi-
cal bezocht. Als een soort scout, om te zien of er nog talent 
rondliep, dat bij Niweto aan de slag kon. “Zo heb ik Vincent 
Hendriksen gespot, maar die hield de boot steeds af. Later 
hee�  hij zich toch over laten halen.” 
Begin jaren 2000 kon Dini het naar eigen zeggen niet meer 
bijbenen en had ze het gevoel dat ze niets meer toe kon voe-
gen. “Ik wilde wel, maar het lukt niet meer. Daar had ik het 
heel moeilijk mee. Ik moest letterlijk afstand nemen en heb 
me afgemeld als lid.”

Dini Roording-
Volman

•  Geboren in 1945 in 
Nieuw Wehl

•  Lid van 1976 tot 2005 
•  Naast speler ook 

bestuurslid geweest, 
waarvan voorzitter

•  In 14 stukken gespeeld
o.a. Computerbruid, 
Het laatste glas, Vreemde 
gasten en Verwarringen

•  Mooiste rol: “Dat vind ik 
moeilijk om te zeggen. 
Ik vond ze allemaal wel 
leuk. De rol van ‘gek’ in 
Vreemde gasten was wel 
bijzonder, omdat ik hele-
maal geen tekst had”.  

•  In de moeilijke jaren ’80 
de vereniging overeind
gehouden. Laatste 
jaren vooral actief in de 
 kledingcommissie.  

“Het acteren kwam meer centraal te 
staan, het werd professioneler”

Drijvende kracht in roerige jaren 

Paul Reuling 

•  Geboren in 1960 in 
Nieuw Wehl

•  Lid van 1986 tot heden
•  Naast speler ook 

bestuurslid geweest, 
waarvan groot aantal 
jaren voorzitter/secretaris

•  In 18 stukken gespeeld
o.a. Geen sex in Sussex, 
Het blij�  onder ons, En 
nu naar bed, Plaza Suite, 
Foxtrot, Les Misèrables, 
Bemoeizucht en Little 
Shop of Horrors

•  Mooiste rol: Jules 
(Foxtrot, 2000)

•  Introduceerde werken 
in commissies en 
beleidsplan binnen de 
vereniging, actief met 
website en foto’s maken. 

1992 
Bedkwartet

1987 
Ik wil Mjoessof 
spreken

1988 
Geen sex in Sussex

1989 
Dag mevrouw Puffi n

1990 
Voorzichtig breekbaar

1991 
Polyester Polka

Regisseur Wijnand Oosterhof: “Het was een 
feest met de ‘kanjers’ van Niweto te werken. Ik 
herinner me repetities waarop juweeltjes van 
spel ten toon werden gespreid. De club hee�  de 
ambitie een kwalitatief goed theatergezelschap 
te willen zijn en slaagt daarin elk jaar weer 
opnieuw.”

Band van En nu naar bed

Foxtrot

in de scène zaten met elkaar aan het bijpraten waren. Onder 

Dini in Vreemde Gasten

1999 Boogie Woogie Avondrood

jaren voorzitter/secretaris
•  In 18 stukken gespeeld

•  Mooiste rol: Jules 

•  Introduceerde werken 

spelersgroep, band Little Shop of Horrors
website en foto’s maken. 

Eindfeest Little Shop of 
Horrors bij familie Grob

2006 Gewone Tijm

2003 Bemoeizucht

2007



Extra activiteiten

• 25-jarig priesterfeest De Wit: 1977

•  Turmac Liemers Spelen en Amateurs 

in de Kleine Zaal van Amphion: 1981

•  Mede-organiseren Wehls Talent: 2002

•  Straattheater: koopzondag Bulsink 

Kilder 1996, opening van het nieuwe 

gebouw van de fysiotherapie in Wehl, 

opening van kantoor van BonsenReul-

ing in Eibergen, de Wehleriade 2007 

en 2008, opening Ruimzicht 2007, 

Ladies Night 2007, 

• Prijzenslag van supermarkt Plus in 2007 

•  Carnaval: optocht in 1995 en aantal 

leden deden verschillende keren mee 

aan de pronkzitting

• Matrozenrevue: 1965

•  Scènes tijdens thema-avond bij 

kinderopvang Yunio en Brede School 

Doetinchem: 2006

•  Nominatie Liever de 

Liemersprijs: 2007

• Dvd met Halley: 2008
•  Uitwisseling/samen repeteren met 

KTD Doetinchem en DVS Babberich

•  Figureren bij professionele voor-

stelling Zeg ‘ns Aaa in Amphion 2008

• Viering 4 en 5 mei 2007 

•  Jeugdafdeling 1997 t/m 2001: 

vier voorstellingen

en � essenactie 

•  Huwelijk tussen Wehl 

en Raesfeld: 1986

Niweto 1990-2000 Paul Reuling

Voor het interview duikt Paul Reuling de kast 
in om alle foto-boeken en dozen met foto’s, 
kaartjes en krantenknipsels te pakken (“ik 
loop nog een beetje achter”). De boeken met 
draaiboeken, decorschetsen, lichtplannen, 
repetitie schema’s en commissieverslagen van 
de grote producties gaan weer terug de kast in. 
“Gezellig, foto’s kijken. Terugblikken is altijd 
leuk. Wat hebben we veel gedaan! We mogen 
best trots zijn op wat we met elkaar hebben 
neergezet.”

Bestuurslid Ans Mullink kwam in 1986, het jaar 
na de jubileumvoorstelling met Jan Freriks, bij 
Paul thuis. Hij stond onder de douche en zijn 
vrouw Jolanda riep naar boven: ‘Ans Mullink is 
hier’. Paul riep terug: ‘Mot ik soms bi-j het koor 
kommen?’. ‘Nee’, schreeuwde Ans, ‘bi-j toneel!’. 
En zo kwam hij in aanraking met Niweto en 
groeide het toneel spelen uit tot een grote hobby, 
waar jarenlang veel tijd in ging zitten. 

Tribune
“Al snel baalde ik dat een aantal zaken in mijn 
ogen niet goed geregeld was. Ik wilde een profes-
sionelere uitstraling en heb een aantal zaken afge-
scha� , bijvoorbeeld dat iemand van de vereniging 
vooraf een praatje hield en dat een belangrijke 
bezoeker, zoals de pastoor of wethouder na a� oop 
een woordje deed.” Paul trok steeds meer naar 
zich toe. “Zo betrok ik mijn zwager Gerard erbij, 
niet alleen als speler, maar ook voor de technische 
zaken. Het podium lag bij de Boerenbond opge-
slagen en als het opgehaald moest worden voor de 
voorstelling, lag er een dikke laag meel op. Op den 
duur was het helemaal kromgetrokken. Gerard 
hee�  samen met onder andere Joop Roording een 
nieuw podium gebouwd en in die tijd is ook de 

tribune gemaakt, zodat meer mensen in de zaal 
beter zicht hadden.” 

Daar bleef het niet bij. Ook de PR had een 
impuls nodig. De publieke belangstelling was 
namelijk afgenomen. Door de behoe� e aan 
vernieuwing binnen de vereniging en andere 
stukkeuzes, was er sprake van een ander publiek. 
“Die verschuiving leverde in het dorp kritiek op. 
Niweto hee�  in die periode veel verloren, maar 
ook veel nieuw publiek gewonnen. En daar was 
communicatie voor nodig. Zo is aankomend 
gra� sch ontwerper Peter Reijmer gevraagd voor 
een ontwerp en vanaf 1993 hebben we naast 
� yers, ook a�  ches en programmaboekjes.”

Musical
In 1995 werd de eerste Niweto-musical op de 
planken gebracht. “Ik had Cats gezien in Londen 
en dat hee�  me gegrepen. Ik wilde daarna graag 
meer met muziek doen. Het 35-jarig bestaan werd 
aangegrepen om de musical ‘En 
nu naar bed’ te brengen. Nieuwe 
leden werden gezocht en wie 
maar enigszins kon zingen moest 
meedoen. De productie begon klein, maar werd 
steeds groter. Muzikanten werden erbij gezocht 
en het ensemble moest, halverwege het proces, 
ineens ook danspasjes instuderen. Het einddoel 
ontstond gaandeweg. Het resultaat had niemand 
verwacht en het succes was ongekend.”

Door de musical bleven veel nieuwe leden 
hangen en de vereniging werd bijna twee keer zo 
groot. “We zijn nieuwe uitdagingen aangegaan. 
Het beleidsplan is geschreven. De interne organi-
satie is op papier gezet, zodat het voortbestaan 
niet van enkele personen a� ankelijk is. De 

kracht van Niweto is vastgelegd: werken in com-
missies met eigen verantwoordelijkheden, een 
duidelijk aannamebeleid, hoe om te gaan met 
stukkeuze et cetera.” 

Foxtrot
Het enthousiasme van veel leden resulteerde in 
de tweede musical ‘Foxtrot’ in 2000. Nog mooier, 
nog groter, nog professioneler. Met een grote 
live-band en danseressen van Dansschool Bertha 

Huls. Terugkijkend vond de oud-voorzitter het 
geweldig om met zoveel mensen zo’n prestatie 
neer te zetten. “Ik speelde zelf een mooie rol als 
Jules en heb daar van genoten, maar vond het 
nog mooier om te zien hoe lyrisch het publiek 
was.” Leden en mensen achter de schermen 
werden in die periode wel eens gek van Paul. 
Hij belde om de haverklap of op de meest 
vreemde momenten; als hij iets in zijn hoofd 
had moest het meteen geregeld worden. “ Ik 
heb me nooit voorzitter gevoeld. Ik heb me wel 
verantwoordelijk gevoeld en vond het mooi om 
mensen te motiveren.”

“Het resultaat had niemand verwacht 
en het succes was ongekend.”

Het dorpstoneel ontstegen

1993 
Het blijft onder ons

1994 
Het laatste glas

1995 
En nu naar bed 

1996 
Niet doen 
Sneeuwwitje

1997 
Vreemde gasten

1998 
Plaza Suite

1999 
Boogie Woogie 
Avondrood

stelling Zeg ‘ns Aaa in Amphion 2008

•  Jeugdafdeling 1997 t/m 2001: 

Marga Smit-Nibbeling

“Ongeveer tien jaar ben ik lid geweest (tussen 
‘73 en ‘83) en heb acht keer meegewerkt aan 
een toneelstuk, onder regie van Bennie Reuling. 
Ook hebben we een keer onder de leiding 
van Andy Daal een eenacter opgevoerd. Eén 
van de leukste rollen was toch wel de rol van 
Tonia in het stuk ‘Het Ontvolkte huis’ (1981). 
Elke keer als ik weer ten tonele verscheen, 
ging er een zucht door de zaal van ‘O jee, daar 
heb je d’r weer, dat loeder’. Ook aan het stuk 
Boerenbedrog (‘79) heb ik goede herinneringen. 
Het was een toneelstuk in dialect.”
Niweto was voor mij vele jaren een ontspan-
ning, met veel vrienden en familieleden. Met 
veel plezier ging ik de maandagavond naar de 
repetitie. Overigens werden de toneelstukken 
tijdens de uitvoering nogal eens spontaan 
uitgebreid met tekst en dan moest je je daar 
maar aan aanpassen! 

Regisseur Herman Janssen: “Vanuit een ‘doe-maar-gewoon-dan-doe-je-
gek-genoeg’-mentaliteit is er voor Niweto niets te gek, of het nou gaat om 
een werkende tuinsproeier op het toneel in ‘Bemoeizucht’ of om een im-
mense hoeveelheid pluchen knuff els in ‘Moederfi guur’: alles kan. Ik kijk 
er naar uit om na de jubileum voorstelling met Niweto te gaan werken 
aan de voorstelling Amadeus. Dat wordt de start van nog eens 50 jaar 
voorstellingen op hoog niveau.”

Paul als Jules in Foxtrot

Extra activiteiten

Indrukwekkende scénes uit Les Miserables



Deze uitgave en de jubileumactiviteiten zijn mede mogelijk gemaakt door de donateurs: 
Aannemersbedrijf van der Heijden / Beek
Aannemersbedrijf Volman / Wehl
Aanstoot Bisselink Makelaars / Wehl
Adifo NV / Maldegem
Agri Gelre / Azewijn
Altop Metaaltechniek / Wehl
Anton Bolder Juwelier / Didam
Autoschade Ben Klaassen / Brummen
Autoservice Evers / Wehl 
Belastingadvieskantoor Aaldering / Wehl
Berntsen Diervoerders / Wehl 
Biologische tuinderij / Wehl
Bloembinderij de Eglantier / Angerlo
Boekhandel Boek-In / Wehl
BonsenReuling Accountants / 
Lichtenvoorde/Duiven 
Bouwbedrijf Teunissen / Wehl
Bouwbedrijf Visser & Snelting / 
Doetinchem
Boyz & Girlz / Wehl 
Bram De Echte Bakker / Wehl
BuitenGewoon Groen / Nieuw Wehl
Buiting Electrotechniek / Nieuw Wehl
Bulsink Woninginrichting BV / Kilder
Capello Haarmode / Didam

Chinees Indisch Restaurant 
Po-Wah / Wehl
Citroën Verbeek / Zevenaar
Coöperatie Agruniek / Didam
Cuppers Carrosseriën / Lichtenvoorde
De Wehlse Bijenkorf 
Wonen en Slapen / Wehl 
Develp / Velp
Dierenspeciaalzaak Wennekes / Wehl
Diergezondheidscentrum 
‘t Wijdseland / Wehl
Do It Automatisering / Didam
Dorjé Uitvaartzorg / Wehl
Dumphuis Jeans Sportprijzen & 
Werkkleding / Doetinchem
Eco-Groen / Wehl
EduChange / Didam
Exportverzamelcentrum J.A. Heitink / 
Wehl
Formido Deco Bouwmarkt / Doetinchem
Garage André van Mierlo / Wehl 
Gebr. Eugelink 
Landbouw Loonbedrijf / Eldrik
Gebr. van Beek / Wehl
Giesen Schoenmode / Wehl

GRANIT PARTS / Wehl
Hairstyling Eric Heebing / Wehl
Houtvezelbedrijf Beumer BV / Zelhem
Installatiebedrijf 
Reuling BV / Nieuw Wehl
Jansen Schilders- en 
Vastgoedonderhoud BV / Wehl
Kapsalon Diana / Wehl/Doetinchem
Klaassen Installatietechniek / Wehl
Klimtechniek Holland BV / Doetinchem
Klussenier Henk Pastoors / Nieuw Wehl
Kremer Telematica / ‘s Heerenberg
Kuppens Kunststo� en / Wehl
Kuster Olie / Stokkum
La Gare Tuinmeubelen / Wehl
Lintjes Hof Dierenartsenpraktijk / 
Nederweert
Loonbedrijf J. van Haeren / Wehl
Olde Beth Partycentrum / Wehl
Optiek - Juwelier Volman / Wehl
Otters / Wehl
Plus Lodder / Wehl
Reuling Intervar / Wehl
Reuling Transportbedrijf / Zieuwent
Rijnland Advies / Wehl

Ronden Banden / Doetinchem
S&H BV / Nieuw Wehl
Schildersbedrijf 
Antoon Snelder / Drempt
Slagerij Bles / Wehl
Slagerij Derksen / Wehl
Super De Boer Tempel / Wehl
Tandartsenpraktijk Geijs / Wehl
Taxatiebureau Enneman Vastgoed / Wehl
Ten Brundel Wonen / Wehl
Transportbedrijf Teunissen / Drempt
Van Dorp Installaties / Zevenaar
Verkeersschool Wienholts / Wehl
WEJA / Wehl
Wiggers Kapsalon / Wehl 
Wiko wasautomatenspecialist en 
service-dienst / Wehl
Wildkamp / Wehl
Will’s Schoonheidssalon, sauna, 
pedicure en zonnebank / Wehl
Wolters Schildersbedrijf / Wehl

Fortis Fonds Doetinchem
Prins Bernhard Cultuurfonds Gelderland

“In mijn beginjaren speelde ik het jonge meisje. Nu krijg 
ik andere rollen toebedeeld. Leeft ijd speelt duidelijk een 
rol. De gemiddelde lee� ijd van de leden zal nu rond de 
40 jaar liggen. Wat mij betreft  mogen twintigers zich best 
melden. Vroeger werd men gevraagd (“zo hee�  Geert 
Essing mij gestrikt”) en nu komen ze via-via of melden ze 
zichzelf.” De Nieuw Wehlse Els Tangelder-Hendriksen laat 
haar licht schijnen over de jaren 2000 tot nu. 

De leden van Niweto komen allang niet meer alleen uit 
Nieuw Wehl. Ze komen uit Doetinchem, Wehl, Loil en zelfs 
uit Winterswijk. Het publiek krijgt niet altijd dezelfde samen-
stelling te zien en spelers kunnen als ze willen een jaar over-
slaan. “Maar we moeten wel alert blijven op Nieuw  Wehlse 
aanwas en dat de verbondenheid met het dorp blij�  bestaan.” 
Vroeger werden leden gevraagd en bleef men tot in lengte 
van jaren. Nu melden spelers zichzelf als ze op zoek zijn 
naar een kwalitatief goede theatergroep. Maar er wordt ook 
weleens duidelijk afscheid genomen van een lid dat niet past 
in de groep, onvoldoende talent hee�  of zich niet inzet voor 
andere taken. “Want dat hoort bij de vereniging: meedoen 
achter de schermen. Naast het meehelpen bij het huis-aan-huis 
verspreiden van de folders of het ophalen van prijzen voor de 
loterij, kun je je creativiteit ook op andere terreinen inzetten, 
bijvoorbeeld schilderen voor het decor, artikelen schrijven 
voor de PR, attributen en kleding verzamelen of foto’s maken”. 

Amphion
Er zijn nu veel meer mogelijkheden om actief bezig te zijn 
met toneel. Naast de jaarlijkse voorstelling kan een lid 
meedoen aan de pronkzitting, straattheater of workshop.” 
Vroeger was het kleinschaliger. De laatste jaren hebben we 
diverse grote projecten gedaan, op verschillende lokaties. 
Niet meer in Nieuw Wehl, omdat er geen geschikte accom-
modatie is. Wel repeteren we in de Horst, maar voor de 
uitvoeringen gaan we naar de toneelzaal van het Koningin 

Beatrixcentrum in Wehl. Het 
kost veel moeite en geld om 
deze om te vormen tot een vol-
waardig theater. Licht en geluid 
en de tribune moeten ingebracht 
worden. En dan is het nog altijd 
maar de vraag of iedereen goed 
kan zien en of alles verstaanbaar is. 
Daarom kiezen we er steeds vaker 
om in Amphion te spelen, waar 
alle faciliteiten aanwezig zijn.” 

Dat hee�  ook te maken met het feit dat de regie verandert. 
Voor het decor worden verschillende vormen gebruikt, zoals 
projectie met foto- of � lmbeelden en ook licht en geluid 

spelen een veel belangrijkere rol. “Ook het publiek komt nu 
overal vandaan. In de beginperiode was de zaal vooral gevuld 
met eigen publiek uit Nieuw Wehl, maar nu komen ook de 
toneellie� ebbers van elders”. Dat mag Nieuw Wehl zichzelf 
ook best aanrekenen, vindt Els. “Dat er niet meer in het 
dorp gespeeld wordt, is geen excuus om niet meer te gaan. 
We spelen heel diverse stukken, dus is er altijd wel wat bij. 
Natuurlijk hebben mensen veel te doen, maar we repeteren 
ook om het eindresultaat voor publiek te spelen.”

Els hee�  in de loop der jaren met veel verschillende regisseurs 
gewerkt en in verschillende soorten stukken gespeeld. “Als 
spelersgroep blijven we steeds zoeken naar uitdagingen en 
daarom werken we niet met een vaste regisseur. Het is goed 
om jezelf te blijven ontwikkelen. We hebben een enthousiaste 
club mensen, maar merken ook dat er grenzen zijn aan ieders 
kunnen en tijd.”

Els Tangelder-
Hendriksen
•  Geboren in 1966 in 

Nieuw Wehl
•  Lid van 1988 tot heden
•  In 16 stukken gespeeld

o.a. Dag mevrouw Pu�  n, 
Boogie Woogie 
Avond rood, Foxtrot, 
Zomer van ’45, 
Little Shop of Horrors 
en Gouwe Handjes

•  Mooiste rol: 
Anna (De Zomer van ’45, 
2005)

•  Betrokken bij de 
orga nisatie van de voor-
stellingen, zoals prijzen 
halen voor de loterij. 

“Want dat hoort bij de vereniging: 
meedoen achter de schermen.”

Niweto 2000-2010 Els Tangelder-Hendriksen

Creatief op veel manieren

2000 
Foxtrot

2001 
Les Miserables

2003 
Bemoeizucht

2004 
Verwarringen

2006 
Gewone Tijm

2007 
Little Shop 
of Horrors

2005 
Zomer van ’45 

Els als Anna in de 
zomer van ‘45

Achter de schermen wordt er altijd ontzettend 
veel werk verzet. Niweto kent hiervoor ver-
schillende commissies. Een aantal doet hun 
werk vóór een voorstelling, zoals de decor- 
en kledingcommissie en de PR/sponsoring. 
Anderen zijn juist druk tijdens een voor-
stelling zoals de grime- en kapcommissie en 
de  Organisatie voorstelling. De technische 
commissie buigt zich vóór een voorstelling 
over een plan voor het licht en geluid, zodat 
alles tijdens de voorstelling soepel zal 
verlopen. Allemaal mensenwerk...

Colofon

Eénmalige uitgave in het 
kader van het 50-jarig 
bestaan van theatergroep 
Niweto uit Nieuw Wehl en 
wordt huis-aan-huis 
verspreid in Nieuw Wehl 
en Wehl.

Redactie: 
Angelique Jansen, 
Hilde Kraaijvanger

Vormgeving: 
Monique Eugelink

Oplage: 3.500 stuks

Drukwerk:  
Drukkerij Outhuis en
Kemperman, Velp

November 2009

2008 
De Italiaanse 
Meesterhand

2009 
Gouwe 
Handjes


