
Succesvol koffieconcert van "Inter 

Nos" met "Weerter Mannenkoor". 
 

Groenlo - 

Mannenzangvereniging 

"Inter Nos" uit Groenlo 

verzorgde afgelopen zondag 

een zeer succesvol 

koffieconcert samen met 

het "Weerter Mannenkoor" 

in de de grote Calixtuskerk 

in Groenlo. 

 

 

 

Na een geslaagd optreden tijdens de Korencontactdagen in Terborg afgelopen vrijdag en 

zaterdag, verzorgden beide koren afgelopen zondag een concert in Groenlo. 

Het "Weerter Mannenkoor", dat bekend staat om hun hoogwaardige kwaliteit van zang 

en daar is niets teveel mee gezegd, liet dat tijdens het concert nog maar eens duidelijk 

horen. In de loop van de jaren hebben ze zelfs diverse prijzen gewonnen in zowel 

binnen- als buitenland. 

Tijdens het concert trapten ze af met het "Ave Maria" op een imponerende manier en via 

o.a. het lied "Hey look me over" en "Dona nobis pacem" eindigden ze met het lied "What 

shall we do with a drunken sailor". Een zeer gevarieerd programma dat kwalitatief goed 

in elkaar stak. E.e.a natuurlijk dank zij de goede leiding door dirigent Tim Schulteis en 

pianiste Esther Zaad. 

Ook "Inter Nos" liet zich van haar beste kant zien. Men begon met hun eigen "Inter Nos 

lied". Via o.a. de Zwölf Rauber met solist Berry Nijhof en de African Trilogy met als solist 

Patrick van Ooijen ging het over in Waltzing Mathilda met ondersteuning van Cees 

Hartveld op zijn mondharmonica. Er werd afgesloten met het lied "Calon Lân", een lied 

uit Wales gezongen in het dialect. "Inter Nos" stond onder leiding van dirigent Arjen 

Houdijk met aan de piano Joop Abbink. 

Als afsluiting zongen beide koren samen het "Wolgalied". 

Al met al een zeer geslaagd concert. 

Na het optreden van zaterdag in Terborg en zondag in Groenlo vertrok het "Weerter 

Mannenkoor" met de meegereisde dames in 2 bussen richting het Arnhems Openlucht 

museum voor de middaginvulling. Daarna werd hun weekend afgesloten met de terugreis 

naar Weert. 


