Vereniging “DOESBURG en ORANJE”


Opgericht 27 januari 1910 – Koninklijk goedgekeurd op 10 december 1910

Nieuwsbrief nummer 1 2019
Voor u ziet u de eerste nieuwsbrief van 2019. We zijn druk bezig met de organisatie van Koningsdag
2019 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.

Doesburg & Oranje zoekt nieuw bestuurslid
Om onze taken als bestuur van Doesburg & Oranje voort te
kunnen blijven zetten zijn we hard op zoek naar nieuwe
bestuursleden.
Lijkt het u leuk (of kent u iemand) om mee te denken over de
invulling van alle activiteiten rondom Koningsdag? Kijk voor alle
details op de pagina van de Vrijwilligerscentrale:
http://bit.ly/oranjebestuur

Voor de jeugd van vroeger
Dit jaar zal voor de (jongere) ouderen, in tegenstelling tot eerdere jaren, een
voorstelling van ‘Voor de jeugd van Vroeger’ (Sjaco van der Speld) plaatsvinden.
En aangezien een vernieuwende show ook een vernieuwende locatie verdiend
zal deze dit jaar plaatsvinden in het Gilde Cafe.
Het gevarieerde aanbod aan liedjes zorgt voor een groot feest onder de
bezoekers. Tijdens het gezellige optreden zingt Sjaco liedjes van onder andere
Johnny Lion, Gerard Cox en Guus Meeuwis. The Beatles, Nick & Simon en The
Everly Brothers horen ook bij de favorieten.

Statiegeldactie bij Coop Doesburg
Wist u dat u dit jaar heel gemakkelijk Doesburg & Oranje kunt
steunen? Het komende kwartaal is het mogelijk om uw
statiegeldbon in te leveren bij de Coop vestiging in Doesburg.
Uw bijdrage zal direct gebruikt kunnen worden voor een
gezellige Koningsdag in Doesburg en dankzij de Coop zal het
totale verzamelde bedrag ook nog eens verdubbeld worden!
Wanneer u dus weer boodschappen doet bij de Coop, denk
dan ook even aan Doesburg & Oranje. Met uw hulp kunnen
we weer een mooi koningsfeest organiseren!
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