
Sfeervol kerstconcert "Inter 

Nos" in Oude Calixtuskerk. 

 

Mannenzangvereniging "Inter Nos" uit Groenlo verzorgde samen met 

zangvereniging "Rhumtas" uit Beltrum, de trombonisten Tjeerd Nijhof & 
Niels Assink en drummer Mik Wolterink woensdag 18 december een zeer 

geslaagd kerstconcert in een bomvolle Oude Calixtuskerk in Groenlo.  

 
De opening bracht meteen de kerstsfeer met een gezamenlijk optreden vanuit achter in 

de summier verlichtte kerk met alle deelnemers met kaarslicht onder het zingen van het 

lied "Wij komen tezamen".  

 

Zangvereniging "Rhumtas" uit Beltrum met als dirigent Jeroen Twisk uit Hengelo en 

pianiste Claire van Bijleveld uit Lichtenvoorde zorgde voor een kwalitatief hoogstaand 

optreden. Ze zong een gevarieerd (kerst)repertoire met o.a. Amaté Adea uit Adiemus en 

bij het lied Mary's Boy Child was er een solo optreden. 

Een bijzondere uitvoering gold het lied Hallelujah van Leonard Cohen, waarbij de dames 

van het 25 leden tellend koor zich verspreidden door de kerk en van daaruit het lied 

zongen.  

Mannenzangvereniging "Inter Nos" zong zowel bekende als minder bekende 

kerstliederen. Bijzonder was het lied "The little Drummer Boy", waarbij er een extra rol 

was weggelegd voor de pianist en de 2 trombonisten. De jonge drummer Mik Wolterink 

zorgde voor het perfecte ritme met de begeleiding van het lied op de trom. "Inter Nos" 

sloot af met het Hallelujah van Händel. 

"Inter Nos" stond onder leiding van dirigent Arjen Houdijk en pianist Joop Abbink. 

De trombonisten Tjeerd Nijhof en Niels Assink speelden solo een aantal zelf bewerkte 

stukken, maar begeleidden ook "Inter Nos" bij diverse nummers.  

Samen met "Inter Nos" brachten ze ook het lied "The Rose" van Amanda Mcbroom/Bette 

Midler ten gehore. 

 "Rhumtas" en "Inter Nos" sloten af met  een geweldige samenzang met "Love came 

down at Christmas" en "Transeamus". 

Al met al een zeer geslaagd en afwisselend kerstconcert in een mooie locatie, die ook nog 

eens afgeladen vol zat. 

Door de ZSOM zijn er opnames gemaakt van het concert. 

 

"Inter Nos" laat u allen fijne kerstdagen wensen en een voorspoedig en gezond 2014.  

 

Mocht u interesse hebben om lid te worden van het koor, kom dan op een 

donderdagavond eens langs bij City Lido in Groenlo, om geheel vrijblijvend een repetitie 

bij te wonen. 

Verder wijzen wij u op de ledenwerfdag op zaterdagmiddag 25 januari 2014. 

Voor verdere informatie zie ook de internetsite www.internosgroenlo.nl.  

http://www.internosgroenlo.nl/

