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Kinderrommelmarkt
De kinderrommelmarkt op Koningsdag is inmiddels een
begrip geworden. U vindt, ook dit jaar weer, de
kinderrommelmarkt op de Markt naast de Grote- of
Martinikerk. De kinderrommelmarkt wordt gehouden van
09:15 tot 14:00 uur.
De organisatie is in handen van Scouting Doesburg en
inschrijven kan heel gemakkelijk op hun website
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.
Het optreden vindt plaats in ’t Gildehof (Meipoortstraat 39) en het beloofd weer een groot feest te
worden! Het café is vanaf 10:00 uur geopend. De toegang is gratis! Ook regen mag de pret niet
drukken, bij slecht weer treden zij binnen op!

Spectaculaire roofvogelshow
Dit jaar zal er een spectaculaire roofvogelshow plaatsvinden
in de Koepoortstraat welke geschikt is voor groot en klein.
Niels en Gerlinda van Beauty and Wings uit Oldebroek
zullen om 13:00 en 15:00 uur laten zien wat deze prachtige
roofvogels allemaal kunnen.
Kom dus kijken en zie van dichtbij hoe ver een uil zijn nek
kan draaien, hoe groot een valk is, wat de snelheid en
wendbaarheid een buizerd is!
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Herinnering; statiegeldactie bij Coop Doesburg
Wist u dat u dit jaar heel gemakkelijk Doesburg & Oranje kunt
steunen? Het is momenteel 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! U kunt uw
statiegeld nog tot en met 31 maart doneren!

Doesburg City Run
Op zaterdag 2 juni 2019 gaat de tweede "Doesburg City Run" van start.
De run start bij de Martinikerk en neemt je mee door 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 in de stand op de
(voor)Markt of via http://doesburgcityrun.nl/. Ook kunt u een e-mail
sturen naar info@hart2hart.nl of bellen met telefoonnummer 06 41 53
26 09 (Tony Ashek).

Doesburg & Oranje steunen?
Dat kan nu nog makkelijker als ooit tevoren! Neem
eens een kijkje op onze volledig vernieuwde website en
naast alle informatie, het programma, foto’s en video’s
kunt u ook heel gemakkelijk lid worden, of wanneer u
nergens aan vast wil zitten, een eenmalige donatie
doen.
Koningsdag komt namelijk alleen tot stand met behulp
van onze leden en donateurs!
Kortom; neem eens een kijkje op onze website en help
ons om weer een mooie Koningsdag te organiseren!
Alvast bedankt!

Koningsdag vier je in Doesburg
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