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Ilnter Nos biedt zingend de nieuwe zitbonk op de Moliebaon aon. Foto: Theo Huijskes

Nos in uilgaanscentrum Cls Lido, werd afgelopen zondag enigszins
ongebruikelijk maar wel erg toepasselijk voorafgegaan doór een kort
inleidend concert op de Maliebaan in hartje Groenlo.

Door Theo Huijskes

De aanleiding daarvoor was het
op een vocale wijze inwijden van
de zitbank, die in het afgelopen
jaar in het kader van het 7O-jarig
bestaan van het populaire koor
is aangeboden aan de Groenlose
gemeenschap. Het was in 1986
bij het 40-jarig bestaan van Inter
Nos, dat het koor een lindeboom
schonk aan de Grolse bevolking.
Deze boom kreeg destijds een
plekje in de \ly'heme. In verband
met gemeentelijke uitbreidings-
plannen in de \À4reme, onder an-

der vanwege de nieuwbouw van
SCC De Mattelier, moest de boom
onlangs verplaatst worden naar de
Maliebaan nabij de muziekkoepel.

Vervolgens werd door het man-
nenkoor van voorzitter Gerard
Hekelaar en dirigent Esther van
der Heijden het 70-jarig jubileum
aangegrepen om Groenlo te ver-
rassen met een nieuwe zitbank
bij de lindeboom. Om het plaatje
compleet te maken, werd afgelo-
pen zondag de nieuwe zitbank
officieel en dat vanzelfsprekend
zingend aangeboden. En natuur-

lijk ging het een en ander gepaard
met het zingen van het nummer
'Der Lindenbaum. Een toepasse-
lijk lied, dat volgens goed gebruik
werd vervolgd met het eigen'Inter
Nos-liedl

Vervolgens gaflnter Nos een con-
cert, onder leiding van Esther van
der Heijden en op piano begeleid
door pianist |oop Abbink. Gast-
optredens waren er van gitarist
Mart Hillen uit Lichtenvoorde en
zangeres Simone Ewouds uit En-
schede. Daarnaast werd een aan-
tal Inter-Nos leden gehuldigd in
verband met hun jarenlange lid-
maatschap te weten: Cor Ewouds
(50 jaar), Bennie Geerdinck (40
jaar), Freddie Vrijdag (+O jaar) en
Alfons Stamsnieder (25 jaar).


