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Postzegeltentoonstelling
Op Koningsdag is de postzegelvereniging als vanouds weer
aanwezig in het stadhuis tussen 10:00 en 16:00 uur.
Er worden weer enige collecties met postzegels getoond en u
kan er ook zelf zegels uitzoeken en aanschaffen.
Naast het PhilaHanze winkeltje is er ook de mogelijkheid uw
collectie ter waardebepaling en eventueel ter verkoop aan te
bieden.
Als extra kan men die dag afhalen wat er aan bevrijdingszegels
in de voorverkoop besteld is. Tevens is er beperkte losse
verkoop van die zegels mogelijk.

De drie bevrijdings postzegels worden uitgegeven in een showmapje en kunnen uitsluitend in de
voorverkoop worden besteld. Bestellen kan vóór 15 maart via het mailadres philahanze@gmail.com.

Voorlopig programma
Zoals u in deze nieuwsbrief kunt lezen zijn er weer een
hoop leuke activiteiten tijdens Koningsdag. Wilt u precies
weten wat er tijdens Koningsdag allemaal te beleven is?
Het voorlopige programma is weer up-to-date en dat kunt
u zien op de website van Doesburg & Oranje;
https://doesburgenoranje.nl/programma.
Wilt u nog beter op de hoogte blijven van alles rondom
Koningsdag? Volg ons dan ook op Facebook.

Peer Tof Theater ‘Openluchttoilet’
Ook voor de kinderen is er dit jaar weer een leuk programma
opgezet, te beginnen met het Peer Tof Theater. Deze dames
weten precies wat kinderen leuk vinden en hebben een
gevarieerd programma opgezet. Hieronder een klein stukje
over de voorstelling:
'Wat is er nou fijner dan poepen in de buitenlucht? Marijke en
Jette zorgen voor een schoon (mobiel) toilet dat ook nog lekker
ruikt!
De hele dag door komen er allerlei klanten waar ze (bijna) alles
van weten. En wie weet brengt op deze bijzonder dag zelfs de
Koning wel een bezoekje aan het toilet...'

Openluchttoilet is een grappige, muzikale en interactieve voorstelling waar een luchtje aan zit!
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Ledenaantal Doesburg & Oranje
Allereerst willen we alle huidige leden van Doesburg & Oranje heel hartelijk danken voor de steun in
de afgelopen jaren! Helaas, zoals u mogelijk weet, loopt het ledenaantal van Doesburg & Oranje
ieder jaar verder terug. Dit houdt voor ons in dat het steeds lastiger wordt om een gevarieerd
en aantrekkelijk programma op Koningsdag te bieden.
Daarom zijn we, ook dit jaar weer, erg druk om nieuwe leden te werven. Naast actief mensen
benaderen op Koningsdag zijn we ook gestart met een Facebook campagne en zullen we mensen
in onze omgeving directer benaderen om lid te worden. Hierbij zouden we uw hulp erg goed kunnen
gebruiken, heeft u een vriend, kennis, buurman, buurvrouw of familie die van Koningsdag houdt en
geniet van de vele activiteiten en nog geen lid is? Vraag eens of ze hier over na willen denken. Lid
worden is heel simpel en kan gemakkelijk via onze website: https://doesburgenoranje.nl/lid-worden.

Wilt u Doesburg & Oranje wel steunen maar niet als lid dan is het ook heel gemakkelijk om een
eenmalige of terugkerende donatie te doen. Betalen kan gewoon met iDEAL dus het is zo geregeld.
Kijk ook hiervoor op onze website: https://doesburgenoranje.nl/doneren/

Vogelschieten
Op Koningsdag zal om 10:00 uur zal, door de Schutterskoning
2019, het eerste schot gelost worden in de strijd om het
Koningschap van Doesburg. Het tweede schot wordt gedaan
door burgemeester Van der Meijs.
Het vogelschieten is een van de oudste onderdelen van het
Oranjefeest in Doesburg! Zoals u gewend bent wordt er weer
geschoten op de parkeerplaats Oliemolensteeg.
In samenwerking met de Meulenvelders zal er weer een
spektakel van gemaakt worden.
De Schutterij Oranje probeert er dan ook dit jaar er weer een
feest van te maken. Een drankje en een hapje van de
Meulenvelders zullen het feest compleet maken. Inschrijven
vanaf 18 jaar, legitimatie is verplicht.

Doesburg & Oranje steunen?
Dat kan nu nog makkelijker als ooit tevoren! Neem
eens een kijkje op onze 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, zoals u
hierboven al hebt kunnen lezen .
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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