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Nieuwsbrief nummer 1 2018 
Voor u ziet u de eerste nieuwsbrief van 2018. We zijn druk bezig met de organisatie van Koningsdag 
2018 en om u van de vorderingen op de hoogte te houden publiceren we met enige regelmaat de 
nieuwsbrief. De eerste, welke u voor u ziet, is nog geprint maar de overige nieuwsbrieven zullen 
alleen digitaal verspreid worden. 
Krijgt u de nieuwsbrief nog niet digitaal of kent u iemand die deze graag wil ontvangen? Aanmelden 
kan gemakkelijk door een e-mail te sturen naar info@doesburgenoranje.nl. De nieuwsbrief is alleen 
voor leden van Doesburg & Oranje. 
 
 
Koffieconcert Cantores Versicolores 
Het koffieconcert zal dit jaar weer verzorgd worden door het 
Oost Gelders Byzantijns mannenkoor. 
In de sfeervolle locatie Gasthuiskerk kunnen de bezoekers 
genieten van een greep uit het repertoire van Cantores 
Versicolores zoals dat in de afgelopen jaren is opgebouwd. 
 
De aanvang is om 10:30 uur en de entree is gratis maar een 
vrijwillige bijdrage is gewenst. 
Zorg dat u op tijd bent want vol = vol! 
 
 
Optreden van The Hohner Boys 

Ook in 2018 organiseert Doesburg & Oranje, in 
samenwerking met De Zonnebloem, twee optredens 
van The Hohner Boys. Op dinsdag 24 april zullen zij, een 
half uurtje eerder als in voorgaande jaren, de ouderen weer 
trakteren op een mooie voorstelling in het Meulenhuus. 
 
Er is een middagvoorstelling om 14:30 uur en ‘s avonds  zal 
er gespeeld worden om 19:00 uur. 
Aanmelden kan via de Zonnebloem of via Hanny ten Dolle 
(06 - 47 68 59 63). Het is ook mogelijk om gebruik te maken 
van de Plusbus. 
 

 
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. 
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Jaarvergadering 
Dit jaar is de jaarvergadering gepland op dinsdag 13 februari om 20:00 uur en zal plaatsvinden, 
anders dan voorgaande jaren, in de Heerenkamer van de Waag. Wilt u de jaarvergadering bijwonen 
dan kunt u zich aanmelden via info@doesburgenoranje.nl. Aanmelden kan tot uiterlijk 9 februari. 
 
 
Te koop  

De exclusieve pins (speldjes) met het logo van 
Doesburg & Oranje zijn nog steeds te koop 
voor € 2,50. De pin is tijdens koninklijke 
gelegenheden prima te dragen op uw revers 
of jas.  
Weet u dat er daarnaast ook nog een 
schitterende oranje wimpel en een prachtig 
borrelglas met het logo van Doesburg & 
Oranje te koop zijn en u daarmee ook nog de 

vereniging steunt? Wilt u ook in het bezit komen van een pin, wimpel of glas 
voor uw oranjebitter, laat één van de bestuursleden dan even weten of mail een bestelling naar 
info@doesburgenoranje.nl. De kosten zijn € 10,- voor een wimpel en € 3,- voor een borrelglas. Wij 
leveren uw bestelling dan tegen contante betaling graag bij u af.  
 
 
NIET VERGETEN!!! Betaling contributie  
Zoals u weet is april een dure maand voor ons en een groot deel van onze leden heeft inmiddels de 
contributie dan ook al betaald, maar nog niet iedereen. Heeft u de bijdrage al betaald? Kijkt u het 
even na? U heeft 2 mogelijkheden om de contributie over te maken: 
 

1. U kunt ons machtigen; ga hiervoor naar www.doesburgenoranje.nl/content/lid-worden  
2. Overmaken is natuurlijk ook mogelijk. Stort uw bijdrage op rekeningnummer NL35 RABO 

0155 7518 40 t.n.v. Penningmeester Doesburg en Oranje met de vermelding “bijdrage 2018” 
en …... een extra bijdrage is natuurlijk altijd welkom.  

Hartelijk dank voor uw bijdrage, wij maken er weer een stralende Koningsdag van.  
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