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Nieuwsbrief nummer 1 2021
Voor u ziet u de eerste nieuwsbrief van 2021. Ook dit jaar was het helaas niet mogelijk om een leuke
Koningsdag te organiseren in verband met de corona maatregelen. Om u toch op de hoogte te
houden van alles wat er op en rondom Koningsdag speelt hebben we toch een nieuwsbrief met de
nodige leuke berichten gemaakt.

Bestuursleden Doesburg & Oranje
Na lange tijd een tekort aan bestuursleden te hebben gehad hebben we
inmiddels weer een redelijke bezetting (al zijn we nog altijd op zoek naar
nieuwe en enthousiaste bestuursleden)
Inmiddels is Riekie Neervoort, na een proefperiode van 1 jaar, inmiddels
officieel toegetreden tot het bestuur, verderop in de nieuwsbrief zal ze
zich officieel voorstellen.
Naast Riekie heeft inmiddels ook een nieuw bestuurslid zich gemeld,
genaamd Joris Besselink. Deze kersverse, jonge Doesburgse inwoner
zal het komende jaar meelopen met het bestuur met als doel, net als
Riekie, ook bij het vaste bestuur aan te sluiten. Welkom Joris!
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

Jaarlijkse lintjesregen
Ook dit jaar zijn er tijdens de jaarlijkse lintjesregen twee mensen
uit Doesburg gedecoreerd, te weten; Henny Slokker en Jan de
Groot. Vanwege de corona maatregelen moest de uitreiking, ook
dit jaar weer, in aangepaste vorm plaatsvinden. Desalniettemin
feliciteert Doesburg & Oranje de kersvers gedecoreerden met hun
lintje.

De heer Henny Slokker is benoemd tot Ridder in de Orde van
Oranje-Nassau en de heer J.H. de Groot is benoemd tot Lid in de
Orde van Oranje-Nassau.
Meer informatie over de gedecoreerden kunt u vinden op onze
website onder het kopje ‘Nieuws’.
https://doesburgenoranje.nl/nieuws/

4 en 5 mei herdenking
Vanwege de eerder genoemde corona maatregelen was
het, ook dit jaar, niet mogelijk om op grote schaal stil te
staan bij de herdenkingsdag op 4 mei. Omdat Doesburg &
Oranje zich bij deze dag uiteraard wel erg betrokken voelt
hebben we dit jaar weer een mooi bloemstuk gelegd op
het vredessmonument op de Voormarkt.
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Stolpersteine in Doesburg
Volgens jaarlijkse traditie werden ook dit jaar de Stolpersteine
weer helemaal mooi opgepoetst.
Museum De Roode Tooren vraagt hier elk jaar Scouting
Doesburg voor maar vanwege de geldende corona
maatregelen was dat dit jaar niet mogelijk.
Dit jaar heeft het bestuur van Doesburg & Oranje aangeboden
de handen uit de mouwen te steken om deze Stolpersteine
weer helemaal glanzend te poetsen.
Wilt u alle Stolpersteine in Doesburg eens zien, breng dan een

bezoek aan museum De Roode Tooren en haal hier een brochure op van alle Stolpersteine in
Doesburg.
Doesburg TV heeft tevens een verslag gemaakt van deze poetsbeurt, u kunt de video bekijken via:
https://youtu.be/FGzy8P8EPk0

Even voorstellen: Riekie Neervoort
Mijn naam is Riekie Neervoort en ben getrouwd met Marcel en samen hebben
wij een prachtige dochter van 21 en een held van een zoon van 14. Dit jaar al
25 jaar woonachtig in de binnenstad van het mooie Doesburg.
Als ondernemer in Doesburg ben ik te vinden in mijn Escape Room “Tot Slot”
in de Helmichstraat, daarnaast heb ik een baan als accountmanager bij een
bedrijf in Doetinchem. Ik heb al enige jaren mogen proeven aan het
bestuurderschap bij Doesburg Binnenste Buiten. Nu ga ik mij inzetten voor
Doesburg & Oranje. Helaas hebben wij met z’n allen door de Covid 19 de
afgelopen twee jaar geen Koningsdag kunnen vieren en uiteraard hoop ik dat wij er met z’n allen in
2022 weer een mooi feest van weten te maken!

Koningin Maxima boom
Ter ere van de 50ste verjaardag van Koningin Maxima, op 17 mei, zal
Doesburg verrijkt worden met een prachtige Koningin Maxima boom.
Deze koningslinde zal, op die dag om drie uur door wethouder Van
Veldhuizen en onze voorzitter Carla Bekken, geplant gaan worden in het
Colenbranderplantsoen aan de zijde van de Koepoortdijk. Dat is bijna
dezelfde plaats waar in het verleden een Wilhelminaboom heeft heeft
gestaan.
Waarom is de koningslinde dé boom bij uitstek voor herdenkingen en
inhuldigingen?

De linde stelt weinig eisen en bovendien verjongt hij zichzelf: als hij oud wordt, kan hij hol worden
vanbinnen, maar doorgroeien aan de buitenkant. Hij kan heel erg oud worden.
Lindebomen worden al eeuwen bij feestelijke gebeurtenissen geplant, vooral ook bij koninklijke
feestelijkheden. De reden waarom hij ideaal is als herdenkingsboom, is omdat hij op bijna elke
grond kan groeien, zowel op klei- als op zandgrond.
In de loop van het jaar zal er ook een fraai tekstbordje en een stijlvol hekje om de boom geplaatst
worden.
Het bestuur is bezig om ook alle nadere oranjebomen in Doesburg meer aandacht te geven door
bordjes en hekjes te plaatsen, maar daarover hoort u later dit jaar meer.
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Jaarvergadering
Onze statuten zeggen dat wij binnen een zes maanden na het einde van het
verenigingsjaar de algemene jaarvergadering moeten plaatsvinden. Aangezien
dit ook niet binnen de huidige regelgeving kan moeten we afwachten wanneer
hiervoor wel een mogelijkheid is.
Inmiddels zijn wel het jaarverslag en het financieel jaarverslag opgemaakt. Ook
heeft er een (digitale) kascontrole plaatsgevonden. Het jaarverslag en het
financieel jaarverslag zijn op te vragen via info@doesburgenoranje.nl

Contributie 2021
Wij willen u verzoeken om uw contributie/donatie voor 2021 over te
maken op rekeningnummer NL35 RABO 01 5575 1840 ten name van
Doesburg en Oranje onder vermelding van “Contributie 2021”.
U kunt ook gebruik maken van een IDEAL betaling of via machtiging
om (jaarlijks) uw bijdrage automatisch te laten afschrijven van uw
rekening. Ga voor de machtiging naar

https://doesburgenoranje.nl/lid-worden/.
Bij degene die reeds een doorlopende machtiging hebben afgegeven zullen wij in de loop van de
maand uw contributie afschrijven.

VERGEET NIET OM OP MAANDAG 17 MEI TE VLAGGEN VOOR ONZE KONINGIN !
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