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Stepteam Doesburg
Stepteam Doesburg is aanwezig op Koningsdag en staan dit
jaar op de kruising van de Kerkstraat en de Boekholtstraat.
Stepteam Doesburg is een kleine, actieve en gezellige step
groep die traint op dinsdagavond en soms in de weekenden.
Er wordt gestept in verschillende groepen; recreatief en wat
vlotter, korte en lange afstanden, op ieder niveau kan er mee
gestept worden. Het is mogelijk om mee te doen aan
steptochten en wedstrijden door het hele land, zelfs op EK - of
WK niveau. Er worden door Stepteam Doesburg twee
steptochten per jaar georganiseerd, deze zullen gemeld
worden op de website www.stepteamdoesburg.nl of op de
Facebook pagina Stepteam Doesburg).
Op Koningsdag kunt u met al uw vragen terecht en tevens
ervaren wat steppen is, kicken in de buitenlucht en even lekker je hoofd leeg maken, ideaal om fit te
blijven!
Oranjeconcert
Popkoor In CTRL verzorgt op zaterdag 21 april in de
Gasthuiskerk het Oranjeconcert.
In CTRL heeft op 6 en 7 april jl. in het Musiater in Zevenaar
een concert gegeven met als thema Our House. Bezoekers
werden meegenomen in de mijmeringen van een collectant
naar zomaar een straat. Het Oranjeconcert zal een
afspiegeling worden van dit concert, waarbij veel bekende
popmuziek de revue zal passeren. Dit alles gebeurt onder
leiding van dirigent Esther ter Steeg, muzikaal ondersteund
door pianiste Anna Peelen.
Het zal zeker een geweldig muzikaal Oranjespektakel worden.
De aanvang is om 19.30 uur en de entree is gratis maar een
vrijwillige bijdrage is gewenst.

Zeepbellen XXL
Clown Knipoog komt met de Zeepbellen XXL om kinderen
en volwassenen te vermaken.
Voor de kinderen heeft ze vlindernetjes bij zich zodat ze de
zeepbellen te kunnen ‘vangen’.
Voor de volwassenen is het een vermakelijk schouwspel om
naar te kijken.
Ook is er de optie om een groepje kinderen onderdeel van
het optreden te maken; ze mogen een
grappig hoedje lenen (Clown Knipoog neemt een hoop
verschillende mee) en een rode neus opzetten.
Daarna mogen ze om de beurt ook proberen de zeepbellen
te laten zweven, met instructie van Clown Knipoog.
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Oranje Postduivenwedstrijd Koningsvlucht
Doesburg & Oranje organiseert, samen met
postduivenvereniging de Luchtbode, op zaterdag 21 april “De
Koningsvlucht met postduiven” vanuit de plaats Tienen in
België.
Voor alle leerlingen uit groep 6, 7 en 8 van de Doesburgse
basisscholen die mee willen doen en zich inschrijven.
Door loting op vrijdagavond 20 april wordt jouw naam
gekoppeld aan een duif van een postduivenliefhebber die
zaterdag 21 april meedoet aan de vlucht.
Deze duif gaat dan voor jou proberen een prijs te winnen door
zo snel mogelijk naar huis te vliegen. Wat de prijs is blijft nog
even een verrassing.
Kijk voor meer informatie en aanmelding op de website van
Doesburg & Oranje. De prijsuitreiking zal op Koningsdag zijn om ongeveer 14.20 uur, na de
vendelhulde van de schutterskoning in de Koepoortstraat bij het gemeentehuis.

Rabobank Clubkas Campagne

Zoals u in onze vorige nieuwsbrief al hebt kunnen lezen is het mogelijk om via de Rabobank
Clubkas Campagne Doesburg & Oranje te steunen. De Rabobank Clubkas Campagne loopt nog tot
19 april dus heeft u uw stem nog niet uitgebracht? Stem dan op Doesburg & Oranje via de
onderstaande link 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!

Koningsdag vier je in Doesburg
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