DONATEURS, niet weg te denken steun voor
het Varssevelds Mannenkoor

NIEUWSBRIEF – augustus /
september 2019
Duurzame samenwerking Varssevelds
Mannenkoor en Eibergs Mannenkoor
Het Varssevelds Mannenkoor (VMK) en het Eibergs
Mannenkoor (EMK) gaan een duurzame samenwerking aan. Beide koren hebben dezelfde dirigent
(Wim Ruessink). De steun voor de samenwerking is
breeduit uitgesproken door de leden. Beide koren
tezamen vormen dan een koor van ca. 75 man.
In het afgelopen jaar is de proef op de som
genomen : een deel van “Eibergen” heeft
meegezongen tijdens het Jubileumconcert van
“Varsseveld” op 16 november 2018.
Op zijn beurt heeft een deel van “Varsseveld”
meegezongen met het tweedaagse concert
“Zomerklanken” in de Schaapskooi in Haaksbergen
op 22 en 23 juni van dit jaar.

Zoals ieder najaar zal tegelijkertijd met het
bezorgen van de Nieuwsbrief één van onze leden
persoonlijk contact met u opnemen voor uw
bijdrage als donateur van het Varssevelds
Mannenkoor. Uiteraard hopen wij ook deze keer
weer op uw bijdrage te mogen rekenen omdat dit
ons helpt in het financiële voortbestaan van ons
koor en wij er daardoor alles aan kunnen doen
optredens te blijven verzorgen in Varsseveld en de
regio.
Bij voorbaat dank voor wederom een jaar
donateurschap van het Varssevelds Mannenkoor.
Mocht u nog nieuwe donateurs kunnen werven,
altijd welkom en deze kunt u doorgeven aan ons
secretaris: email info@varsseveldsmannenkoor.nl
of telefoon 0315 640066 / 06 40 51 00 37
Uiteraard kunt u voor eventuele vragen terecht bij
uw contactpersoon van het koor of via de email
aan onze secretaris.

Serenade Jubileum De Bettekamp/Den Es
De Bettekamp vierde op 19 juni haar 25 jarig
jubileum; Den Es 12,5 jaar. Aanleiding genoeg voor
een feestje. Het Varssevelds Mannenkoor bracht
een serenade in beide Azora-locaties.

Najaarsconcert wordt Nieuwjaarsconcert
Sinds jaar en dag verzorgt ons koor een
najaarsconcert in Varsseveld. Dit jaar slaan we een
keer over en koersen we op een heus Nieuwjaarsconcert op 18 januari 2020 in de Grote Kerk.

Rabobank Clubkas Campagne 2019
Een duwtje in de rug voor het Varssevelds
Mannenkoor

Uw stem telt voor het VMK !

Beide “proeverijen” zijn goed bevallen, maar de
verenigingen zijn niet uit op een fusie. Voor de
grotere concerten zoeken de koren elkaar op; de
kleinere optredens worden gewoon verzorgd door
het koor zelf. VMK in Varsseveld en EMK in
Eibergen.
We gaan dus voor een soort van “verbinding”,
waarbij door “de samenwerkende verenigingen
met gezamenlijke inbreng één (of meer) projecten
tot ontwikkeling wordt (worden) gebracht”.
Voor volgend jaar staan twee projectconcerten
gepland : bevrijdingsconcerten en kerstconcerten
zowel in Varsseveld als in Eibergen (voor data, zie
agenda)

Ook dit jaar organiseert de Rabobank weer een
actie om verenigingen en instellingen financieel te
ondersteunen. Voor zover u nog geen lid bent, kan
Iedere rekeninghouder van de Rabo gratis lid
worden en krijgt daarmee met 5 stemmen recht
om deel te nemen aan deze actie. Via uw bank
ontvangt u automatisch, als u lid bent, meer
informatie. Stemmen kunt u in de periode van
5 t/m 9 september 2019.
Uiteraard hopen wij dat u met het stemmen ook
weer denkt aan het Varssevelds Mannenkoor want
we zijn uiteraard blij met elke vorm van

ondersteuning.

Op stap met het Mannenkoor, Wandeltocht
2020

Op zondag 1 maart 2020 wordt in
samenwerking met de Koninklijke Wandel Bond
Nederland, voor de vierde keer in successie de
jaarlijkse wandeltocht van het Varssevelds
Mannenkoor georganiseerd. Een fraaie
wandeltocht in het aantrekkelijke buitengebied
van Varsseveld wordt uitgezet.

Bloembakken in het centrum, water geven
door VMK-leden
De bloembakken die in het centrum van Varsseveld
hangen, worden dit jaar water gegeven door leden
van het Varssevelds Mannenkoor. In ruil daarvoor
ontvangt het koor een bijdrage in de
verenigingskas. We zijn blij dat we met de
Varsseveldse Ondernemersvereniging deze
afspraak hebben kunnen maken.

Bij het Varssevelds Mannenkoor heb je altijd
prijs!
Is het weer niet gelukt met de Postcodeloterij of de
Staatsloterij? Weer net naast die fantastische
prijzen gegrepen? Niet getreurd……..
Bij het Varssevelds Mannenkoor kun je elke week
meedoen en is het altijd prijs (helaas alleen voor
mannen). Heb je nieuwe voornemens? Wil je eens
wat anders? Lekker ontspannen zingen en andere
mensen ontmoeten? Bij het VMK heeft niemand
last van stress, we kennen geen burn-out. Zingen
ontspant. Dat is goed voor jouw gezondheid. Kom
eens luisteren en meedoen. Neem vooral ook je
vrienden of kennissen mee.
Gewoon doen !, op maandagavond van 19.45 tot
22.00 uur in het Borchuus, middenin Varsseveld.
Zingen bij het Varssevelds Mannenkoor, ook als
projectkoorlid, verrassend leuk om te doen !
Meer informatie bij onze secretaris: email
info@varsseveldsmannenkoor.nl of telefoon 0315
640066 / 06 40 51 00 37

Agenda 2019, resterend
Jorrick Simmes, onze pianist,
geslaagd !

Zondag 1 september – Halse Dag, inloopconcerten,
14.45 en 15.20 uur, Hervormde Kerk Halle
Zondag 8 december – Kerst-event Varsseveld,
inloopconcert , 16.45 uur, Grote Kerk

Agenda 2020

Op 3 juli heeft onze vaste pianist, Jorrick Simmes,
met succes zijn eindexamen “Klassieke Muziek”
aan het ArtEZ Conservatorium in Zwolle afgelegd.
Van harte gelukgewenst.

Zaterdag 18 januari – Nieuwjaarsconcert in de
Grote Kerk
Maandag 10 februari – avondoptreden in De
Bettekamp, 19.00 uur
Zaterdag 18 april – VMK-EMK-bevrijdingsconcert in
Eibergen
Zaterdag 2 mei – VMK-EMK-bevrijdingsconcert in
Varsseveld (Grote Kerk)
Zondag 7 juni – VMK en Concordia, jubileumconcert Concordia, Grote Kerk
Zaterdag 19 december – VMK-EMK-Kerstconcert in
Varsseveld (20.00 uur, Grote Kerk)
Zondag 20 december – VMK-EMK-Kerstconcert in
Zwillbrock (15.30 uur, RK Kerk).

