
Mannenzangvereniging “Inter 

Nos” huldigt jubilarissen tijdens 
jaarconcert.  
 
Mannenzangvereniging “Inter Nos” hield 
afgelopen zondag bij City/Lido haar jaarconcert 
met een gastoptreden van de vocal group "Miss 
Sonance" uit Groenlo en huldigde daarbij tevens 

een 2-tal jubilarissen. 
 
Tijdens een mooi en indrukwekkend jaarconcert bij City/Lido presenteerde 

mannenzangvereniging “Inter Nos” zich dit keer met het zingen van een 
aantal nieuwe en ook oude nummers. "Inter Nos" zorgt ervoor elk jaar 

een aantal nieuwe nummers te kunnen brengen naast stukken uit 

vervlogen jaren. Ook werd als begeleiding, naast de piano, gebruik 

gemaakt van de basgitaar en de mondharmonica, bespeeld door "Inter 
Nos" zangers. Het geheel had een wat vrolijker en ongedwongen optreden 

tot gevolg. 

O.a. waren te horen het lied "Va, pensiero" van G. Verdi, "Waltzing 

Mathilda", "Trojka Glocken", "Memory" van de Cats, enz..  

Mannenzangvereniging “Inter Nos” stond onder leiding van dirigent Arjen 
Houdijk met aan de piano Joop Abbink. 

 

Als gast trad dit keer op “Miss Sonance” uit Groenlo.  

"Miss Sonance" is een vocal group van 12 dames uit Groenlo, Aalten en 
Beltrum. 

Naast de kerstnummers die ze tijdens het kerstconcert met "Inter Nos" 

ten gehore hebben gebracht, heeft "Miss Sonance" een repertoire dat 

bestaat uit musical, jazz en Afrikaanse nummers, soul, gospel blues en 
popnummers. Een repertoire met een bijzondere hoeveelheid aan stijlen; 

2 tot 5 stemmig, van close harmony tot a-capella. Deze middag brachten 

ze o.a. ten gehore "Limbe Limbe", "Summer time", "The boy from 

Ipanema" en "Cantus Iteratus", dat als kringlied werd gezongen.  
Dirigent was Dick Hatumena uit Almelo en zangeres/pianiste Monique 

Nijman uit Groenlo.  

 

In de pauze vond er een verloting plaats waarbij mooie en grote prijzen 

werden gewonnen. Elk lot had een prijs, met dank aan de Grolse 
ondernemers, de Grolse horeca en anderen en de inzet van leden van het 

koor. 



Tussen de optredens vond de huldiging plaats van de jubilarissen Theo 

Gelinck en Harrie Venderbosch. Beide heren zijn 25 jaar lid van "Inter 

Nos" en kregen een speld en een oorkonde van de Koninklijk Nederlands 

Zangers Verbond, opgespeld en uitgereikt door de voorzitter van "Inter 
Nos" Bert Oesterholt.  

 

Na afloop van de middag werd er nog gezellig nagepraat en geborreld, 

kortom een zeer geslaagd jaarconcert. 
 


