
Mannenzangvereniging “Inter 

Nos” huldigt jubilarissen 

tijdens jaarconcert.  
 

Mannenzangvereniging “Inter Nos” hield 
afgelopen zondag bij City-Lido haar jaarconcert 
met een gastoptreden van Shantykoor ClipperS 
Crew uit Haaksbergen en huldigde daarbij tevens 

een 2-tal jubilarissen. 
 
Tijdens een mooi en indrukwekkend jaarconcert in een bomvolle zaal bij 

City-Lido presenteerde mannenzangvereniging “Inter Nos” zich dit keer 
met het zingen van een aantal oude nummers, maar daarnaast ook 

diverse nieuwe nummers. "Inter Nos" zorgt ervoor elk jaar een aantal 

nieuwe nummers te kunnen brengen naast stukken uit vervlogen jaren. 

Het geheel had een vrolijk en ongedwongen optreden tot gevolg. 
O.a. waren te horen het lied "Va, pensiero" van G. Verdi, "Waltzing 

Mathilda", Quattro Cavai Che trottano, Signore delle cime, enz..  

Mannenzangvereniging “Inter Nos” stond onder leiding van dirigent Arjen 

Houdijk met aan de piano Joop Abbink. 

 
Het is altijd de bedoeling van "Inter Nos" om een gastkoor te zoeken, dat 

zorgt voor een groot contrast in repertoire. De combinatie voor dit 

jaarconcert bleek inderdaad een gouden keus.   

 
Als gast trad dit keer op Shantykoor ClipperS Crew uit Haaksbergen.  

ClipperS Crew is een koor bestaande uit 55 leden en is opgericht in april 

2011. 

De koorarrangementen zijn vaak 3 stemmig en hebben betrekking op alles 
wat maar met water te doen heeft. Gezongen werden o.a. de Parelvissers, 

Seemann, Sailing home, enz.. 

In de korte tijd van hun bestaan heeft ClipperS Crew al diverse keren 

optredens verzorgd en in 2014 staan er ook weer diversen op hun agenda.  
De dirigent was Ard Weeink en pianist John Gaasbeek.  

 

Tussen de optredens vond de huldiging plaats van de jubilarissen Heinz 

Firing, 25 jaar lid en Leo Nijkamp, 50 jaar lid van mannenzangvereniging 

"Inter Nos". Beide heren werden geprezen voor hun inzet bij "Inter Nos". 
Leo Nijkamp werd tevens erelid van het koor. 



De speld en oorkonde, ter beschikking gesteld door het Koninklijk 

Nederlands Zangers Verbond (KNZV), werd overhandigd door de 

voorzitter van het KNZV, gewest Midden-Nederland, de heer Klanderman.  

 
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. 
Het concert werd afgesloten met een gezamenlijk optreden van beide 

koren met o.a. het lied "Down by the riverside". 

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

kortom een zeer geslaagd jaarconcert. 
 


