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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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Koningsdag knipkaart voor kinderen
Ook dit jaar kunnen de kinderen weer gebruik maken van de
Koningsdag knipkaart.
Dit jaar is er voor kinderen de mogelijkheid te genieten van een
prachtige oranje suikerspin, een heerlijke zak popcorn en een heuse
bob-baan.
Dit alles is uiteraard naast de vaste activiteiten die voor de kinderen
georganiseerd worden, onder andere straattekenen met krijtjes uit de
oranjekraam, meefietsen met het fietsfestijn voor gezinnen en
geschminkt worden door scouting.

Doesburg City Run
Op zaterdag 19 mei 2018 gaat de eerste "Doesburg City Run" van start.
De run start bij de Martinikerk en neemt je mee langs de mooie
historische binnenstad van Doesburg. Deelnemers steunen meteen ook
het goede doel; de opbrengst gaat naar Stichting Kika en de
Nierstichting.
Alle informatie en aanmelden voor de City Run kan via
https://doesburgcityrun.wordpress.com/. Ook kunt u een e-mail sturen
naar info@hart2hart.nl of bellen met telefoonnummer 06 41 53 26 09
(Tony Ashek).

Muziek in de binnenstad
Ook de muziek zal in 2018 weer een prominente rol spelen
tijdens Koningsdag; ‘s ochtends tussen 09:00 en 12:00 zijn
de muziekkorpsen De Gelre Band, Drumband Loil Vooruit ,
Drumfanfare St. Anna en DES Doetinchem aanwezig.
Vervolgens start om 10:30 het koffieconcert van het
Byzantijns Mannenkoor Cantores Versicolores in de
Gasthuiskerk. Het Muziekcorps der Voormalige Schutterij
zal tijdens de vendelhulde de muzikale ondersteuning voor
haar rekening nemen.

De dweilorkesten zullen tijdens Koningsdag ook zeker niet ontbreken, zo kunt u de Duitekluiters,
Netternoast en de Flexband uit Drempt vanaf een uur of 12:00 door de stad zien lopen. Draaiorgel
Erica is uiteraard ook weer van de partij en speelt Jinx vanaf 14:00 uur in het Gilde Café. Uiteraard
zullen ook kinderen dit jaar weer de nodige muziek ten gehore brengen. Koningsdag wordt om 20:00
uur afgesloten met de TapToe vanaf de Martinitoren.

Koningsdag vier je in Doesburg
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