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Opgericht 27 januari 1910 – Koninklijk goedgekeurd op 10 december 1910

Gratis kindervoorstelling Peer Tof Theater
Op woensdag 24 april zal om 15:00 uur het Peer Tof Theater
een leuke kindervoorstelling geven voor kinderen van 3 tot 6
jaar.
“Twee buurvrouwen gaan Koningsdag vieren. Het huis wordt
versierd. Ergens achterin de kast ligt een oranje schort. Die
wordt tevoorschijn gehaald. Omdat de een van de kleur geel
houdt en de ander juist van blauw voelt de oranje schort zich een
beetje vreemd… iedereen doet zijn best en het lijkt toch nog te
lukken voor de Koning een echt schilderij te maken.”
De voorstelling is gratis maar aanmelden is gewenst, dit kan via onze website doesburgenoranje.nl.

Kinderbobsleebaan
Naast een spannende loterij, zeepbellen blazen,
schminken, straattekenen en een hoop andere leuke
bezigheden voor kinderen, staat er op de (voor)Markt een
prachtige bobsleebaan voor de kinderen.
Zij kunnen hier, met het wind in de haren, heerlijk
rondzwieren in een spannende, maar leuke bobsleebaan.
Deze bobsleebaan is uitgevoerd in een mooie retro look
en dus een mooie aanvulling op de Markt tijdens
Koningsdag in Doesburg.
Kaartjes voor de bobsleebaan zijn te koop bij de kassa.

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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