
 
 

NIEUWSBRIEF oktober 2015  
 

CONCERT,  7 november  

The sound of…………….het 

Varssevelds Mannenkoor 
Met deze titel organiseert het Varssevelds 

Mannenkoor een breed opgezet concert op 

zaterdag 7 november a.s. om 20.00 uur in de 

Grote Kerk in Varsseveld. De entree bedraagt 

€ 12,50 p.p.. Voor donateurs € 10,00 

(maximaal twee kaarten).Toegangskaarten 

zijn in de voorverkoop beschikbaar vanaf 12 

oktober. 

Zoals u van het Varssevelds Mannenkoor mag 
verwachten, doen we ons best om u een 
kwalitatieve en onderhoudende muzikale 
avond aan te bieden. 
In drie blokken worden er verschillende 
genres muziek ten gehore gebracht die voor 
het gemak kunnen worden onderverdeeld in 
classic, musical en populair. 
In het klassieke blok zult u worden verrast met 
liederen van Schubert en Karl Jenkins; ook 
wordt een ode aan Beethoven gebracht.  
En daar blijft het niet bij want in het tweede 
blok worden u memoires voorgeschoteld in 
verband met het feit dat het 50 jaar geleden is 
dat de musical “Sound of Music” werd 
uitgebracht. 

 
Wie herinnert zich niet liederen als de 
titelsong, My favourite things en Climb every 

mountain.  
Het concert wordt afgesloten met een greep 
uit populaire nummers en evergreens uit de 
achter ons liggende jaren met composities van 
onder meer Simon&Garfunkel, The Beatles en 
Il Divo.  

    
 

                                 
Kortom, een avond  waarin u kunt genieten 
van een muzikaal onthaal zoals u dat 
inmiddels van het Varssevelds Mannenkoor 
mag verwachten. Van harte aanbevolen ! 

Het koor wordt deze avond instrumentaal  
ondersteund door tal van musici: een 
strijkkwartet met Lucas Devilee, Marijn Meijer 
en Jorrick, Jelmer en Julian Simmes, aan de 
vleugel Jorrick Simmes, Ton Haket, gitaar/bas 
en Benno Spieker, percussie.  
Onze eigen solisten Ben Bruil en Nico Sturris 
nemen de solopartijen voor hun rekening. 
 
Het concert staat onder leiding van de dirigent 
van het Varssevelds Mannenkoor, Wim 
Ruessink, die eerder dit jaar al heeft laten zien 
en horen wat hij in zijn mars heeft tijdens het 
uitvoeren van het Bevrijdingconcert 2015. 
 

 



Toegangskaarten voor dit concert kosten  
€ 12,50 p.p. (incl. koffie of thee in het 
Borchuus tijdens de pauze). Voor donateurs 
geldt een toegangsprijs van € 10,00 p.p., 
(maximaal twee kaarten) op vertoon van de 

donateurskaart. De voorverkoop start op 12 
oktober 2015 bij Boekhandel Rutgers, 
Spoorstraat 10 in Varsseveld.  

 

De toegangskaarten zijn ook telefonisch te 
bestellen bij de secretaris, Henk Berkhout, 
telefoon 0315 640066 of via 
info@varsseveldsmannenkoor.nl  
Toegangskaarten zijn ook ’s avonds op 7 
november verkrijgbaar aan de entree van de 
kerk. 
 

Kerstmarkt / Kerstevent 2015 – 
zondag 13 december 

Na vorig jaar verstek te hebben moeten laten 
gaan vanwege de succesvolle tournee met de 
Kerstconcerten, is het Varssevelds 
Mannenkoor dit jaar weer aanwezig op de 
Kerstmarkt / Kerstevent op zondag 13 
december 2015.  
Uiteraard nodigen wij iedereen uit om in onze 
stand een praatje aan te knopen met onze  
leden en zijn vanzelfsprekend ook uw vragen 
welkom. Overweegt u om lid te worden, of 
kent u iemand die hierin interesse heeft? 
Meer informatie verschaffen wij graag tijdens 
de Kerstmarkt , maar u kunt ook meteen 
mailen met info@varsseveldsmannenkoor.nl    
Het Kerstevent zal door ons worden 
afgesloten met een inloopconcert rond 16.30 
uur. Tijdens dat concert  brengen wij uiteraard 
een aantal – veelal traditionele- kerstliederen 
ten gehore.  
 

Kerstsamenzang – zondag 20 
december 

Op zondag 20 december neemt het koor ook 
deel aan de Kerstsamenzang  in de Grote Kerk 
dat voor de 50ste keer in Varsseveld wordt 
georganiseerd. Aanvang 19.00 uur. 

Bezoek voor beide data regelmatig onze site  
(www.varsseveldsmannenkoor.nl ) om van het 
laatste nieuws op de hoogte te blijven, volg 
ons op Facebook of kijk naar de publicaties in 
de lokale huis-aan- huiskranten. 

Website VMK, een nieuw en fleurig 
gezicht op de nieuwe site 
Het Varssevelds Mannenkoor vond het tijd 
worden voor een nieuwe “look” van de 
website.  
Het resultaat is een totaal nieuwe, fris ogende, 
site die is aangepast met actuele teksten, 
foto’s en makkelijk hanteerbare balken om 
door te linken naar andere pagina’s. 
 
Uiteraard zullen we er voor zorgen dat de 
nieuwe site up-to-date blijft en wij nodigen u 
dan ook uit onze nieuwe site regelmatig te 
bezoeken, zodat u op de hoogte blijft van uw 
“eigen” Varssevelds Mannenkoor. 
Tegelijkertijd met het uitbrengen van deze 
Nieuwsbrief zal de nieuwe site officieel 
worden gelanceerd en uw reacties kunt u 
eventueel kwijt in het gastenboek via de site. 
Wij zijn uiteraard benieuwd naar uw mening, 
bezoek dus onze nieuwe site op 
www.varsseveldsmannenkoor.nl   
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