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

Nieuwsbrief nummer 2022-1
Als bestuur van Doesburg & Oranje zijn we verheugd u te kunnen melden dat we dit jaar eindelijk
weer een leuke en gezellige Koningsdag kunnen organiseren met traditionele, vaste maar ook
nieuwe programmaonderdelen.
Natuurlijk beginnen we de dag met een reveille en het luiden van de klokken van de Martinitoren
en activiteiten voor de kinderen in de binnenstad, maar daarover meer in een volgende
nieuwsbrief.
Door het bestuur wordt er hard gewerkt om het volledige programma rond te krijgen en iedereen
staat weer te popelen om weer aanwezig te zijn bij Koningsdag in Doesburg.
We zullen u met onze nieuwsbrieven op de hoogte houden van de vorderingen en we kunnen u
al vertellen dat er de nodige activiteiten zijn vastgelegd.
In de komende weken zullen we u meer onderdelen presenteren van het programma rond en op
Koningsdag.

Even voorstellen: Joris Besselink
Hoi, ik ben Joris Besselink en woon nu iets meer als een jaar in het
mooie Doesburg waar ik samen woon met mijn verloofde Tineke.
In mijn dagelijks leven ben ik werkzaam als technicus bij schouwburg
Amphion en werk 2 dagen in de week als docent licht aan het ROC Rijn
IJssel in Bemmel.
Al meer als 30 jaar ben ik werkzaam op verschillende culturele gebieden
en vind het een eer om bij Doesburg & Oranje mijn steentje te kunnen bij
dragen.
Op naar een waanzinnige Koningsdag 2022.

RC Big Scale
Op Koningsdag zullen er door de gehele stad
modelwagens van RC Big Scale rondrijden.
Dit zijn prachtige modeltrucks die op schaal zijn
nagebouwd.
Voor de modellen gebruiken ze van allerlei
onderdelen zoals ruitenwisser motoren van auto’s,
de achterbrug van een Daf 44 variomatic, de
versnellingsbak van een oud bromfietsblok.
Er zitten onderdelen van machines uit diverse
fabrieken in bv. voor de overbrenging, maar ook
remtrommels van fietsen enz.
De modellen zijn op schaal 1:4 gemaakt, dat
betekent vier keer zo klein dan het echte voertuig.
Een voorbeeld de Renault Magnum modeltruck
cabine is bijna 1 meter hoog en de totale lengte
van de truck met oplegger is 3 meter en 80
centimeter lang.
De modeltrucks wegen maar liefst tussen de 300
en 400 kilogram per stuk. Het ene model rijd op benzine en de ander elektrisch (accu’s). Deze
hebben dan ook luidsprekers voor het motor geluid. Er zijn een aantal modellen waarbij je in de
cabine kunt kijken waar je de chauffeur ziet die met zijn hoofd kan draaien.
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Muziek in de binnenstad
Ook de muziek zal in 2022 weer een prominente
rol spelen tijdens Koningsdag; ‘s ochtends tussen
09:00 en 12:00 uur zijn het Muziekcorps der
Voormalige Schutterij, De Gelre Band, Drumband,
Loil Vooruit, Drumfanfare St. Anna en DES
Doetinchem aanwezig.
Vervolgens start om 10:30 uur het koffieconcert
van het Byzantijns Mannenkoor Cantores
Versicolores in de Gasthuiskerk.
Het Muziekcorps der Voormalige Schutterij zal
tijdens de vendelhulde de muzikale ondersteuning
voor haar rekening nemen.
De dweilorkesten zullen tijdens Koningsdag ook zeker niet ontbreken, zo kunt u de Duitekluiters,
de Busband en de Onbekend Band vanaf een uur of 12:00 uur door de stad zien lopen en live
optredens bij verschillende horecabedrijven zullen een bijdrage leveren aan de sfeer in op de
terrassen.
Draaiorgel Erica is uiteraard ook weer van de partij.
Ook zullen ook kinderen dit jaar weer de nodige muziek ten gehore brengen. Vervolgens wordt
Koningsdag om 20:00 uur afgesloten met de Taptoe vanaf de Martinitoren.

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 onze
vereniging ieder jaar verder terug en 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 bezig om nieuwe leden en
sponsoren 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.

KONINGSDAG VIER JE IN DOESBURG
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