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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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Stepteam Doesburg
Stepteam Doesburg is aanwezig op Koningsdag en staan, net
als vorig 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!

Doesburg & Oranje zoekt (nog steeds) 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

Koningsdag op grote hoogte
Wist u dat u, ook tijdens Koningsdag, van het prachtige
uitzicht op Doesburg kunt genieten vanaf de toren van de
Grote- of Martinikerk?
Met een hoogte van 94 meter is de toren het hoogste gebouw
van Gelderland en Hanzestad Doesburg. Onder leiding van de
torengids kunt u de 220 treden van toren te beklimmen. Deze
beklimming wordt beloond met een spectaculair uitzicht over
de Hanzestad, het IJssellandschap en vergezichten over de
Veluwezoom, Achterhoek en Liemers. De gids vertelt u alles
over de geschiedenis van de toren, het carillon en Hanzestad
Doesburg. Kaartverkoop en vertrek VVV kantoor,
Gasthuisstraat.

Koningsdag vier je in Doesburg
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