Vereniging “DOESBURG en ORANJE”
Opgericht 27 januari 1910 – Koninklijk goedgekeurd op 10 december 1910

Nieuwsbrief nummer 1 2020
Voor u ziet u de eerste nieuwsbrief van 2020. We zijn druk bezig met de organisatie van Koningsdag
2020 en om u van de vorderingen op de hoogte te houden publiceren we met enige regelmaat een
nieuwsbrief. Nieuw dit jaar is dat de de eerste nieuwsbrief, met het oog op het milieu, niet meer
geprint zal worden. Vanaf dit jaar zullen alle nieuwsbrieven volledig 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 nieuwe bestuursleden
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

Golden Oldies duo
Op dinsdag 21 april verzorgt het Golden Oldies Duo, bestaande
uit zangeressen Trea Staal en Mariske Hekkenberg, een optreden
tijdens de ouderenmiddag van Doesburg en Oranje. Locatie is het
Gilde Café aan de Meipoortstraat 39; aanvang is 14.00 uur. De
zaal gaat om 13.30 uur open.
Het Golden Oldies neemt de gasten mee op een muzikaal “Reisje door de tijd”, dat begint in de
jaren 40 en eindigt in het heden. Uiteraard zijn de liedjes allemaal afgestemd op het publiek. Hits
van Vera Lynn, de Andrews Sisters, Doris Day, Elvis en de Beatles komen voorbij, maar ook
recentere hits van bijvoorbeeld Wim Sonneveld, de Zangeres Zonder Naam, Lenny Kuhr en Frans
Bauer passeren de revue. Een programma vol herkenning en herinnering, op gezellige wijze aan
elkaar gepraat door Mariske en Trea, met leuke feitjes en wetenswaardigheden over de liedjes en
het tijdsbeeld.

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
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Koffieconcert Cantores Versicolores
Het koffieconcert zal dit jaar wederom verzorgd worden door
het Oost Gelders Byzantijns mannenkoor.
In de sfeervolle locatie Gasthuiskerk kunnen de bezoekers
genieten van een greep uit het repertoire van het koor zoals
dat in de afgelopen jaren is opgebouwd.
De aanvang is om 10:30 uur en de entree is gratis maar een
vrijwillige bijdrage is gewenst.
Zorg dat u op tijd bent want vol = vol!

Jaarvergadering
Dit jaar is de jaarvergadering gepland op dinsdag 11 februari om 20:00 uur en zal wederom
plaatsvinden in de Heerenkamer van de Waag. Wilt u de jaarvergadering bijwonen dan kunt u zich
aanmelden via info@doesburgenoranje.nl. Aanmelden kan tot uiterlijk 9 februari.

NIET VERGETEN!!! Betaling contributie
Zoals u weet is april een dure maand voor ons
en een groot deel van onze leden heeft
inmiddels de contributie dan ook al betaald,
maar nog niet iedereen. Heeft u de bijdrage al
betaald? Kijkt u het even na? U heeft 2
mogelijkheden om de contributie over te
maken:
1. U kunt ons machtigen; ga hiervoor naar
https://doesburgenoranje.nl/lid-worden/
2. Overmaken is natuurlijk ook mogelijk. Stort uw bijdrage op rekeningnummer NL35 RABO
0155 7518 40 t.n.v. Penningmeester Doesburg en Oranje met de vermelding “bijdrage 2020”
en …... een extra bijdrage is natuurlijk altijd welkom.
Hartelijk dank voor uw bijdrage, wij maken er weer een stralende Koningsdag van.
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