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Nieuwsbrief nummer 2022-3 
Het programma van Koningsdag 2022 is helemaal definitief. We hebben, toch in relatief korte tijd, 
voor elkaar gekregen om een prachtige Koningsdag te kunnen organiseren. 
Het aanbod is even divers als verassend, van de traditionele muziekkorpsen tot en met tijdreizende 
vaartuigen en rijdende modeltrucks, kortom: voor een ieder is er wat leuks te beleven op 
Koningsdag in Doesburg!  
Kijk voor het volledige programma in de Regiobode of op https://doesburgenoranje.nl/programma/.  
 
 
 
Abacus Theater vliegt door de tijd 
Op Koningsdag zult u in de binnenstad verrast 
worden door de Timecruisers van straattheater 
Abacus. 
Het zijn reusachtige fantasievoertuigen en 
steltlopende creaties die lijken te zijn ontsnapt 
aan de verhalen van Jules Verne. Techniek uit 
verleden, heden en toekomst komt samen in 
deze bonte gevaarten. 
 
De mobiele kunstwerken zijn voor een deel 
gemaakt van gerecyclede materialen. Wie goed 
kijkt, ziet diverse onderdelen die gered zijn van 
de schroothoop en een tweede leven tegemoet 
gaan. Grote wielen, vleugels en straalmotoren 
symboliseren de snelheid die volgens Einsteins theorieën nodig zou zijn om te tijd te bedwingen. 
 
‘Timecruisers’ reizen met duizelingwekkende vaart langs eeuwen van menselijke beschaving en 
relativeren ons hectische bestaan tot een flitsende videoclip die voorbijraast in de evolutie van de 
aarde." 
 
 
Oranjeconcert 

Ondanks het feit dat het voor de verenigingen erg 
lastig was om in coronatijd te oefenen zijn we 
verheugd te kunnen melden dat de Iesselbrassers, 
Muziekcorps der Voormalige Schutterij en Zang en 
Ontspanningsvereniging Doesburg komen optreden 
tijdens het Oranjeconcert op de zondag voor 
Koningsdag. 
Het Oranjeconcert heeft, heel toepasselijk, het 
thema “‘t kump zoals ‘t kump”. 
 
Het concert zal plaatsvinden op 24 april om 19:30 
uur in R.K. kerk St. Martinus Atrium (Juliana van 
Stolberglaan 1).  
 
De kerk is om 19:00 uur open en de toegang is vrij. 

http://www.doesburgenoranje.nl/
https://doesburgenoranje.nl/programma/
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Kinderrommelmarkt 

De kinderrommelmarkt op Koningsdag is 
inmiddels een begrip. U vindt, ook dit jaar weer, 
de kinderrommelmarkt op de Markt naast de 
Grote- of Martinikerk.  
De kinderrommelmarkt, voor kinderen tot 12 
jaar, wordt gehouden van 09:15 tot 14:00 uur. 
De organisatie is in handen van scouting Isala 
Doesburg. 
Kinderen moeten zich wel inschrijven voor een 
plaatsje op de markt maar let op: de plaatsen 
zijn beperkt.  
Inschrijven kan via onze website: 
https://doesburgenoranje.nl/kinderrommelmarkt/  
 
 

 
Oranje Voetbaltoernooi 45+ 
Tijdens het Oranjetoernooi van Sportclub 
Doesburg strijden verschillende 35/45+-teams 
van Sportclub Doesburg, Angerlo Vooruit en 
VV Dieren vanaf de vroege avond om de 
sportieve roem en eer. Een Oranjetoernooi is 
natuurlijk echter niets zonder publiek en 
gezelligheid. Omdat het Sportpark Doesburg 
prachtig is, het weer in april al weer mooier 
wordt en de voetballers er zelf zin in hebben, 
hoopt Sportclub Doesburg op een sportief en 
spannend voetbaltoernooi met aansluitend een 
gezellige lenteavond met een lekker hapje en 
drankje, feestelijke muziekklanken in de 
kantine en veel publiek uit Doesburg en 
omgeving. Alle voetballiefhebbers en 
Oranjevierders zijn op 29 april,vanaf 19:30 uur 
van harte welkom! 
 
 

KONINGSDAG VIER JE IN DOESBURG 
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