
 
 

NIEUWSBRIEF – mei 2022 
Varssevelds Mannenkoor stap voor stap 
weer terug van weggeweest 
We kijken terug op een bizarre periode dat in het 
VMK-tijdperk – de oorlogsjaren daargelaten – nog 
nooit is voorgekomen.  
In onze laatste nieuwsbrieven hebben wij de 
verstrekkende gevolgen voor ons koor toegelicht. 
Maar inmiddels hebben we weer wat stappen 
kunnen zetten, die ertoe hebben geleid dat we 
gericht naar optredens kunnen toeleven. 
Een kleine proef hebben we gemaakt op zondag 10 
april waar we op initiatief van Liga Vilmane (o.m. 
dirigent Encore en cantor van de PGV) tezamen 
met andere koren een benefiet optreden hebben 
verzorgd om solidariteit te tonen met Oekraïne.  
 
Voor dit jaar hebben we nog meer in de planning 
staan:  
- een eerste concert op 19 juni in de vorm van een 
Midzomer-Matinee, 
- een optreden op 10 september tijdens het KNZV 
Mannenkorenfestival in Groenlo 
- een kerstconcert op 18 december in de Grote 
Kerk in Varsseveld. 
Vanaf volgend jaar staan we in de startblokken om 
ons 150 jarig jubileum verder in te vullen. 
 

6de Wandeltocht Varssevelds 
Mannenkoor, 6 maart 2022 
Voordat we aan het zingen toekwamen, zijn de 
mogelijkheden verkend om onze jaarlijkse 
wandeltocht te organiseren. En dat zat ons mee.  
Met instemming van de Koninklijke Nederlandse 
Wandelbond en de gemeente Oude IJsselstreek 
werd het sein op groen gezet. 
Op zondag 6 maart jl. hebben we bijna 600 
wandelaars kunnen laten genieten van een 
prachtige voorjaarsdag in het buitengebied van 
Varsseveld-Heelweg en Westendorp. 
 

 
 

Midzomer Matinee, gratis toegankelijk 
voor onze donateurs 
Wanneer  : zondag 19 juni 2022 
Tijdstip   : 15.00 uur 
Waar   : Grote Kerk Varsseveld 
M.m.v. : Marjan Vleeming-Rutgers, sopraan 
en Jorrick Simmes, piano 
Muzikale leiding : Wim Ruessink 

  
Een lichtvoetig non stop optreden dat hoort bij het 
karakter van een Midzomer-Matinee. 
Lichtklassieke nummers worden omgeven door 
liederen uit musicals en popsongs met een 
terugblik op de jaren 60 en 70. 
Het Varssevelds Mannenkoor maakt het voor onze 
donateurs mogelijk om bij het tonen van de 
donateurskaart 2021/2022 het concert gratis te 
bezoeken. Bovendien is het die zondag Vaderdag, 
waardoor het een uitstekende gelegenheid is om 
er met elkaar even tussenuit te gaan. 
Wat ons betreft, kunt u deze datum alvast in uw 
agenda noteren. 
 

KNZV Mannenkorenfestival Groenlo 
Wanneer  : zaterdag 10 september 2022 
Tijd   : van 12.00 tot 17.00 uur 
Optreden VMK  : ca. 14.00 uur 
Waar  : Oude Calixtuskerk - Matelier Groenlo 
 



 
Oude Calixtuskerk in Groenlo, interieur 
 
Tal van mannenkoren uit Gelderland verzorgen 
steeds optredens van ca. een half uur, ieder met 
een eigen en ander repertoire. 
Het is voor het eerst sinds het begin van het 
Coronatijdperk dat het KNZV weer een festival kan 
organiseren. Het Varssevelds Mannenkoor doet er 
graag aan mee. 
 

Kerstconcert 2022 
Wanneer  : zaterdag 18 december 2022 
Tijd   : 20.00 uur 
Waar  : Grote Kerk Varsseveld 
We hadden een kerstconcert gepland in 2020 en in 
2021. Beide jaren konden, onder de gegeven 
omstandigheden van toen, niet doorgaan.  
Het Varssevelds Mannenkoor kijkt er naar uit om 
de “schade” dit jaar in te halen.  
Wat ons betreft, kunt u ook deze datum alvast in 
uw agenda noteren. 

 
150 jaar Varssevelds Mannenkoor – 2023 
Volgend jaar is een mijlpaal voor het Varssevelds 
Mannenkoor. Het koor bestaat dan maar liefst 150 
jaar. Een mijlpaal om nadrukkelijk bij stil te staan. 
De eerste aanzetten zijn inmiddels al door- 
gesproken, maar er moet nog een heleboel 
gebeuren. Vast staat dat ons jubileumconcert in 
het najaar van 2023 zal plaatsvinden. 

 
Donateurs, belangrijk voor het 
Varssevelds Mannenkoor 
Vanwege Corona hadden wij besloten om vorig 
jaar niet aan de deur te komen om de jaarlijkse 
donateursbijdrage te innen. In plaats daarvan 
hebben wij verzocht om de donateursbijdrage per 
bank over te maken.  Aan dat verzoek is door bijna 
iedereen gehoor gegeven, waarvoor dank.  
Bijzonder belangrijk, onze donateurs. We willen 
ons bestand graag uitbreiden en daar hebben we 
uw hulp bij nodig. Misschien zijn er buren, 
familieleden, vrienden/kennissen in uw directe 
omgeving die ook donateur van ons koor willen 
worden. Voor een basisbedrag van € 10,00 per jaar 
ben je al donateur. Wilt u ons een handje helpen? 
Zeker met het jubileumjaar in het vooruitzicht is 

het van belang dat ons donateursbestand wordt 
uitgebreid. 
Meer informatie via onze website 
www.varsseveldsmannenkoor.nl of via het email- 
adres  info@varsseveldsmannenkoor.nl  
  

 
 
Bloemenmanden in het dorp 
Bewateren bloemenmanden 
Een belangrijke financiële ruggensteun komt voort 
uit de actie om de bloemenmanden in het centrum 
van Varsseveld water te geven. In de komende 
maanden zult u leden van ons koor weer aan het 
werk zien in het centrum van Varsseveld. 
 

 
 

 Rabo ClubSupport  

Goed voor jouw club & geweldig voor de 
samenleving 

 
Het Varssevelds Mannenkoor doet ook dit jaar 
weer mee met de actie RABO Clubsupport. De 
stemperiode is na de zomervakantie, van 5 tot en 
met 27 september. Wij hopen dat u ons ook dit 
jaar weer uw stem geeft. 
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