
Mannenzangvereniging "Inter Nos" 

huldigde jubilarissen tijdens ledendag. 
 

Afgelopen zondag organiseerde mannenzangvereniging 

"Inter Nos" uit Groenlo haar jaarlijkse ledendag en 

huldigde daarbij 3 jubilarissen. 
 

Op die dag zong het koor in de Calixtuskerk tijdens de heilige mis en herdacht 

daarbij haar overleden leden. Direct na de dienst gingen de koorleden met hun 

partners naar City-Lido in Groenlo, waar een heerlijke lunch klaarstond. 

Na de lunch was er een feest tot in de late namiddag. 

Elk jaar wordt deze feestmiddag georganiseerd door een andere stemgroep. Dit 

jaar waren de bassen aan de beurt. De organisatie, een 3-tal leden uit de 

bassengroep, tracteerde de leden en hun partners op karaoke en daarnaast was er 

een tafelgoochelaar aanwezig. 

Het gezelschap zong uitbundig mee met de kaoroke, die door een van de leden 

in elkaar was gezet. Het was een zeer muzikale zangmiddag. 

De goochelaar, Bram Hodes, kleinzoon van een van de leden, deed iedereen 

verrassen met zijn diverse trucs. Je altijd afvragend: "Hoe doet ie dat nou?" 

 

Zoals gebruikelijk was er de huldiging van jubilarissen. Hans Wolters inmiddels 

al 13 1/2 jaar lid van "Inter Nos". Vorig jaar kon hij helaas niet aanwezig zijn. 

In de toespraak van de 2de voorzitter Theo Harmsen memoreerde deze, dat de 

jubilaris een rustig iemand is die altijd aanwezig is. Tevens verricht Hans de 

nodige hand en spandiensten voor de vereniging, m.n. voor de 

dweilorkestendag. 

Ook de pianist Joop Abbing is 12 1/2 jaar lid van Inter Nos. Voorzitter 

memoreerde zijn pianospel en de overige werkzaamheden, waarbij expliciet 

genoemd werd het vullen van het programma Finale Reader, waardoor de leden 

thuis op de PC hun zangstukken kunnen oefenen. 

De 3de jubilaris was de 2de voorzitter Theo Harmsen zelf. 

Hij werd toegesproken door een lid van het bestuur Gerard Hekelaar. 

Theo is inmiddels ook 12 1/2 lid van "Inter Nos" en maakt al bijna 8 jaar deel uit 

van het bestuur. Bij afwezigheid van de voorzitter neemt hij de honneurs waar 

als 2de voorzitter. Gerard prees hem om zijn inzet en werkzaamheden. Naast de 



werkzaamheden binnen het bestuur verzorgt Theo de PR en houdt tevens de site 

van "Inter Nos" bij. 

 

Allen kregen een speldje opgespeld en de echtgenotes werden verrast met een 

bos bloemen.  

 

Wij feliciteren de 3 jubilarissen en hun echtgenotes van harte met het bereiken 

van het jubileum en hopen dat "Inter Nos" nog lang van hun diensten gebruik 

mag maken. 

 

Al met al het was een zeer geslaagde middag met dank aan de organisatie. 

 

Mocht u interesse hebben om een repetitie te bezoeken, kom dan eens op 

donderdagavond tussen 19.45 uur en 22.00 uur naar City-Lido, waar wekelijks 

wordt gerepeteerd. Wij zijn nog op zoek naar nieuwe leden en het gaat daar met 

name om tenoren. 

Verdere informatie is ook te vinden op de internetsite www.internosgroenlo.nl.  


