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Opgericht 27 januari 1910 – Koninklijk goedgekeurd op 10 december 1910

Stoomwalsenclub Nederland
Dit jaar zullen leden van de Stoomwalsenclub Nederland
Doesburg aandoen om een ieder te laten genieten van de
prachtige stoommachines van weleer. De heerlijke geur van
stoom en kolen, maar dan op schaalformaat.
Tijdens Koningsdag zullen, onder andere, een kraan,
trekkers, een stoomorgel en pipowagen in de Meipoortstraat
te zien zijn tussen 09:15 en 17:00 uur. Ook zullen de leden
het nodige vertellen en uitleggen over de werking en het
maken van deze machines, want al deze machines zijn
namelijk zelf gebouwd.
Wilt u alvast een klein voorproefje zien? Kijk dan op
http://bit.ly/stoomwalsen voor de uitzending ‘Stoom afblazen’ van Man Bijt Hond.

Kinderrommelmarkt
De verhuizing van de rommelmarkt, zowel qua evenement
als locatie, is inmiddels goed ingeburgerd. Daarom gaan
we, ook dit jaar, verder op het ingezette pad en kunt u de
kinderrommelmarkt weer op de Markt naast de Grote- of
Martinikerk vinden. Dit jaar zullen de kinderen de gehele
dag hun spullen kunnen verkopen!
De organisatie is wederom in handen van Scouting
Doesburg en inschrijven kan op
http://scoutingdoesburg.nl/kindermarkt

JINX live bij ’t Gilde Café
Jinx bestaat uit een viertal ervaren rockmuzikanten. De keuze
van setlist, instrumenten en apparatuur zijn een belangrijk
onderdeel van de JINX sound. Krachtig stemgeluid, drijvend
slagwerk en strak gitaarwerk maakt de band tot een sterk
geheel. De periode wanneer de muziek is geschreven speelt
geen rol. Enkele voorbeelden zijn; Cream, Led Zeppelin, Joe
Bonamassa, Black Crowes, Greenday, Hives, Live, Muse,
Chuck Berry en de Beatles.
Vanaf 14:00 staan zij klaar om er op ’t Gildehof (Meipoortstraat 39) een gezellige middag van te
maken! Het café is vanaf 10:00 geopend. De toegang is gratis! Ook regen mag de pret niet drukken.
Bij slecht weer treden zij binnen op!
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