Vereniging “DOESBURG en ORANJE”


Opgericht 27 januari 1910 – Koninklijk goedgekeurd op 10 december 1910

Voorlopig programma
Zoals u in deze nieuwsbrief kunt lezen zijn er weer een
hoop leuke activiteiten tijdens Koningsdag. Wilt u
precies weten wat er tijdens Koningsdag allemaal te
beleven is? Het voorlopige programma is weer
up-to-date en deze kunt u zien op de website van
Doesburg & Oranje;
http://www.doesburgenoranje.nl/programma.

Oranje Voetbaltoernooi 45+
Tijdens het Oranjetoernooi van Sportclub Doesburg strijden
verschillende 35/45+-teams van Sportclub Doesburg, Angerlo
Vooruit en VV Dieren vanaf de vroege avond om de sportieve
roem en eer. Een Oranjetoernooi is natuurlijk echter niets
zonder publiek en gezelligheid. Omdat het relatief nieuwe
Sportpark Doesburg prachtig is, het weer in april alweer
mooier wordt en de voetballers zelf er zin in hebben, hoopt
Sportclub Doesburg op een sportief en spannend
voetbaltoernooi met aansluitend een gezellige lenteavond met
een lekker hapje en drankje, feestelijke muziekklanken in de
kantine en veel publiek uit Doesburg en omgeving. Alle
voetballiefhebbers en Oranjevierders zijn op 26 april,vanaf
19:30 uur, van harte welkom!

Vogelschieten
Op Koningsdag zal om 10:00 uur zal, door de
Schutterskoning 2017, het eerste schot gelost worden in de
strijd om het Koningschap van Doesburg.
Een van de oudste onderdelen van het Oranjefeest in
Doesburg! Zoals u inmiddels gewend bent wordt er weer
geschoten op de parkeerplaats Oliemolensteeg.
In samenwerking met de Meulenvelders zal er weer een
spektakel van gemaakt worden. In de afgelopen jaren is
deze locatie en de nieuwe opzet goed bevallen gezien de
positieve reacties die de Schutterij en Doesburg & Oranje
heeft mogen ontvangen. De Schutterij probeert dan ook dit
jaar er weer een feest van te maken. Een drankje en een
hapje van de Meulenvelders zullen het feest compleet
maken. Inschrijven vanaf 18 jaar met legitimatie.
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Rabobank Clubkas Campagne

Inmiddels is de Clubkas Campagne van de Rabobank een terugkerend fenomeen. Hiermee kunt u
stemmen op een vereniging van uw keuze en de Rabobank zal, afhankelijk van de hoeveelheid
stemmen, deze vereniging financieel ondersteunen. Uiteraard hopen we dat we van Doesburg &
Oranje ook op uw stem mogen rekenen!
Wat moet u doen? Als lid van de Rabobank heeft u afgelopen week een stemkaart in de brievenbus
ontvangen. Hierop staat een unieke code waarmee u kunt stemmen op de website van de
Rabobank: https://www.clubkascampagne.nl/graafschap/clubkascampagne. Door te stemmen steunt
u Doesburg & Oranje en kunnen we ook dit jaar weer een mooi feest organiseren!

Ledenaantal Doesburg & Oranje
Allereerst willen we alle huidige leden van Doesburg & Oranje heel hartelijk danken voor de steun in
de afgelopen jaren! Helaas, zoals u mogelijk weet, loopt het ledenaantal van Doesburg & Oranje
ieder jaar verder terug. Dit houd voor ons in dat het steeds lastiger wordt om een mooi Koningsdag
feest te organiseren.
Daarom zijn we dit jaar erg druk om nieuwe leden te werven, naast actief mensen te benaderen op
Koningsdag zijn we ook gestart met een Facebook campagne en zullen we mensen in onze
omgeving directer benaderen om lid te worden. Hierbij zouden we uw hulp erg goed kunnen
gebruiken, heeft u een vriend, kennis, buurman, buurvrouw of familie die van Koningsdag houdt en
nog geen lid is? Vraag eens of ze hier over na willen denken. Lid worden is heel simpel en kan
gemakkelijk via onze website: http://www.doesburgenoranje.nl/content/lid-worden.

Koningsdag vier je in Doesburg
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