Showkoor Rise Up feestelijk onthaald in Achel
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NEERPELT - Het werd een heel hartelijk weerzien met het thuisfront voor de meiden van
het showkoor Rise Up uit Neerpelt toen ze weer thuis kwamen van Zuid-Afrika. Daar namen
ze deel aan de World Choir Games, waar ze tweemaal met goud bekroond werden.

De parking van de Fal burelen in Achel stond afgeladen vol en 'We Are The Champions' klonk uit de luidsprekers toen de
bus met de meisjes van showkoor Rise Up om 13.15 uur stipt de Oude Pastorijstraat ingereden kwam. Tranen van geluk
vloeiden, maar de blijdschap van het weerzien en de trotsheid van het behaalde resultaat nam toch de bovenhand. Schepen
van cultuur Carine Van Gerven kwam iedereen persoonlijk feliciteren.
Champagne
"Zo'n overwinning moet met champagne gevierd worden", zei Sylvain Bex, voorzitter van het volwassenkoor Just Music.
Samen met zijn echtgenote Marleen Corstjens vond hij het een eer om deze trip van dichtbij te mogen meemaken. "Ieder
optreden hadden we kippenvel en tranen in de ogen: zo veel perfectie, zo veel energie en blijdschap dat het koor uitstraalt.
Geen moeite was hen te veel op de nochtans drukke agenda van de voorbije drie weken. Ook hun community involvement
werkten de meisjes met veel enthousiasme a£ Het zijn dat soort kleine dingen die een enorm effect hebben op de kinderen
en ouderen in Zuid-Afrika. Tegelijk zijn die dingen ook belangrijk als tool in hun ambassadeursrol die de Vlaamse regering
hen opgelegd heeft." Ook onderstreept Bex de rol van het jeugdbestuur. "Zij hadden deze reis uiterst minutieus voorbereid.
Prverantwoordelijke Ann Vanduffel en haar man Stephan waren in november 2016 als voorbereiding voor deze reis al op
verkenning geweest in Zuid-Afrika. Later volgden honderden mails, WhatsApp-berichtjes, sms'jes, en vele telefoontjes. De
sociale contacten van Ann via de serviceclubs Soroptimisten international en Rotary werden aangesproken en zij boden
spontaan hun hulp aan. Bijna alles werd vooraf door hen dubbel gecheckt om toch maar niet voor onaangename
verassingen te staan. Zelfs een dokter en een kinesiste gingen mee op reis."
Voorbereidingen
Al deze helpende handen zullen binnenkort persoonlijk bedankt worden voor hun inzet. "Ook de fundraising afdeling heeft
hard gewerkt om het financieel plaatje van deze onderneming betaalbaar te houden."
De voorbereidingen voor de Olympische Spelen voor koren in 2020 zijn al gestart. Het koor is alvast benieuwd in welke
series het ditmaal gaat aantreden. "In de wandelgangen hoorden we dat ze naast als showkoor en female choir, ook in de
categorie popkoor kunnen deelnemen", klinkt het nog. (Copyright foto's AVD)
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