
 
 

EXTERNE NIEUWSBRIEF – mei 2021 
 
Varssevelds Mannenkoor springlevend 
We kijken terug op een bizar jaar dat in het VMK-
tijdperk – de oorlogsjaren daargelaten – nog nooit 
is voorgekomen. Na een jaar van het ontbreken 
van nieuwsfeiten willen wij naar onze donateurs 
iets laten horen. 
Vanaf 12 maart 2020 zijn alle vocale acties van het 
Mannenkoor komen te vervallen. In september 
hebben we een begin gemaakt met de herstart van 
de repetities, maar al snel werd duidelijk dat dit 
maar van korte duur was. Vanaf 1 oktober was dat 
door een nieuwe Corona lock down niet meer 
mogelijk en dat duurt nog steeds voort. 
 
Ondanks deze bizarre omstandigheid zijn we 
gelukkig  in staat geweest om binnen de 
mogelijkheden met elkaar in contact te blijven.  
Nieuwsbrieven voor de leden werden gemaakt, 
onderlinge belrondes werden in gang gezet, 
aandacht was er voor de verjaardagen van de 
leden. Het echte persoonlijke contact werd echter 
node gemist. 
Het jaar 2020 werd afgerond met een kerstattentie 
aan de leden die door het bestuur werd rond- 
gebracht. 
Zakte het ledental van VMK in 2019 geleidelijk aan 
naar de 40 leden, mede dankzij het project begin 
2020, zijn we gegroeid naar 46 leden. Dat is het 
niveau van drie jaar geleden.  
Een prachtig resultaat ! 
 

 
Het Varssevelds Mannenkoor in 2019 (foto Kees 
Sinke) 

 

Nieuwste Corona maatregelen, ingaande 
28 april 2021 
Versoepelingen in een stappenplan 
Het kabinet heeft in een stappenplan de 
versoepelingen met betrekking tot de 
Coronamaatregelen  aangekondigd. 
Vanaf eind mei zouden de culturele instellingen 
weer wat meer mogen. Per situatie wordt dat 
steeds bekeken. Voorlopig zitten we in Oost 
Gelderland nog steeds op het hoogste risiconiveau, 
dus is enige versoepeling voor koren nog steeds 
koffiedik kijken. 
 
Het Borchuus is nog steeds gesloten en groeps- 
vorming is evenmin toegestaan. Daarenboven 
staat het dringende advies, ook vanuit 
Koornetwerk Nederland, aan amateurkoren om 
niet te zingen nog steeds recht overeind. En daar 
houden we ons aan. 
  

2de herstart, hopelijk net voor zomer 

Waren we vorig jaar nog optimistisch over een 
mogelijke 2de herstart, later bleek dat het vrijwel 
onvoorspelbaar is om aan te geven wanneer we 
weer met elkaar aan de slag kunnen.  Niettemin 
doen we nu wel een poging. Verwacht wordt dat 
op het moment dat onze leeftijdscategorie is 
gevaccineerd, we mogelijk wat versoepelingen 
toegespeeld krijgen. Misschien nog voor de zomer. 
Het Borchuus moet dan ook weer open mogen 
uiteraard. 
 

Perspectief 2021, op naar de Kerst….. 
We hebben besloten, dat we ons dit jaar richten op 
de Kerst 2021. We hebben zaterdag 18 december 
2021 gereserveerd voor een concert met ons koor 
in de Grote Kerk. Wat ons betreft kunt u deze 
datum alvast in uw agenda noteren. 
We gaan er van uit dat we direct na de zomer de 
draad weer kunnen oppakken, waarschijnlijk wel 
met een protocol. Daar hebben we inmiddels in 
september vorig jaar ervaring mee opgedaan. 
 

Groepsgewijze repetitie op 1,5 meter , september 
2020 

 



De donateursbijdrage, automatische 
incasso is mogelijk haalbaar 
Jaarlijks wordt in oktober de donateursbijdrage 
geïnd. Dat gebeurt tot nu toe nog door middel van 
een papieren donateursactie. De donateurskaart 
wordt aan u aan de deur  overhandigd en uw 
bijdrage wordt door een lid van het mannenkoor 
bij u in ontvangst genomen.  
Mede ingegeven door het Coronatijdperk onder-
zoeken wij om aan deze vrij omslachtige manier 
van inning een einde te maken, en we kijken of  
een automatische incasso voor iedereen niet een 
eenvoudiger oplossing is. Het Varssevelds 
Mannenkoor is daar niet nieuw in: vele 
verenigingen, ook in Varsseveld, maken gebruik 
van de automatische incasso. 
Bij deze Nieuwsbrief hebben wij een inleidende 
brief en een machtigingsformulier gevoegd 
waarop u uw toestemming voor een 
automatische incasso kunt geven. 
 
Nieuwsbrieven en andere informatie, digitaal ? 
Onze donateurs ontvangen tot nu toe ook onze 
Nieuwsbrieven en/of andere informatie in een 
papieren versie. Zoals veel verenigingen dat al 
doen, kunnen we deze informatie ook digitaal aan 
u verstrekken. 
We willen dan wel graag uw emailadres 
ontvangen. U kunt uw emailadres vermelden op 
het incasso machtigingsformulier. 
 

In Memoriam Jan Gussinklo 
Helaas is ook ons koor niet ontkomen aan de 
Coronagreep : in de vroege ochtend van 2 januari 
2021 is ons koorlid Jan Gussinklo onverwacht 
overleden. Jan zou op 9 januari 79 jaar geworden 
zijn. De koorleden vormden een erehaag bij de 
uitvaart vanuit de Grote Kerk. 
 

Online repetities 

Op 1 maart zijn we voorzichtig begonnen met de 
online repetities op de maandagavond. 
Uiteraard onder leiding van onze dirigent Wim 
Ruessink en groepsgewijs tussen 19.30 en 21.30 
uur.  
Ongeveer de helft van ons koor heeft zich 
aangemeld, een mooi aantal. Deze trend zien we 
ook landelijk bij andere mannenkoren. 

Wandeltocht 2021, verschoven 
Op zondag 7 maart 2021 zou ons koor voor de 5de 
keer de Varsseveldse wandeltocht organiseren. 
Vanwege de Coronamaatregelen hebben we daar 
van afgezien. Wij hebben besloten om de 
wandeltocht te verschuiven naar zondag 24 
oktober 2021.  
 

 

Jubilarissen 

We hebben dit jaar twee jubilarissen : Cor Baan 25 
jaar en Gerrit Radstake 60 jaar lid van ons koor. 

     
Beiden hadden we natuurlijk allang  in het zonnetje 
willen zetten, maar daar is vanwege de Corona nog 
niets van terecht gekomen. We zoeken nog een 
goed moment om deze huldiging alsnog te doen. 
 

Programma 2021 
Samen met onze dirigent Wim Ruessink hebben we 
gekeken met welk perspectief we 2021 kunnen 
ingaan. Uiteraard alles onder het voorbehoud van 
de mogelijkheden die ons geboden worden. 
Vocale activiteiten 
- augustus/september 2021 : herstart repetities 
- 18 december 2021: een kerstconcert, Grote Kerk 
Varsseveld  
Andere activiteiten 
- 24  mei / 1 oktober 2021 : bloembakken water 
geven 
- 24 oktober 2021: wandeltocht 2021 
 

Bloembakken in Varsseveld water geven 
Een belangrijke financiële ruggensteun komt voort 
uit de actie om de bloembakken in het centrum 
van Varsseveld water te geven. Maar liefst 15 
leden hebben zich beschikbaar gesteld om de 
bloembakken van water te voorzien.  
Grofweg van  mei tot  oktober 2021 kunt u VMK-
leden weer aan het werk zien. 

 
 
Varsseveld, 6 mei 2021 
Het bestuur 


