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Nieuwsbrief nummer 2023-1 
 

Afgelopen jaar kon er eindelijk weer ouderwets Koningsdag gevierd worden en dat hebben we 
geweten! Het was sinds lange tijd niet meer zo druk in de stad en de hele dag was er gezelligheid en 
activiteit, ook het bestuur heeft die dag de benen uit het lijf moeten lopen! 
Maar wat was het een groot succes en wat waren alle bezoekers enthousiast. Natuurlijk gaan we er 
in 2023 ook weer helemaal voor en zijn we met de volledige bezetting druk om allerlei leuke activiteiten 
te organiseren in de dagen voor en na Koningsdag en op de dag zelf zal Doesburg weer bol staan 
van de activiteiten.  
We willen u met deze nieuwsbrief op de hoogte houden van de vorderingen en we kunnen u al 
vertellen dat er de nodige leuke activiteiten zijn vastgelegd. 
 
 
Muziek in de binnenstad 

Ook de muziek zal in 2023 weer een prominente rol spelen 
tijdens Koningsdag; ‘s ochtends tussen 09:00 en 13:00 zijn 
de muziekkorpsen De Gelre Band uit Dieren, Drumfanfare St. 
Anna uit Oud-Zevenaar en Drum & Showfanfare DES uit 
Doetinchem aanwezig. 
 
Vervolgens start om 10:30 uur het koffieconcert van het Oost-
Gelders 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 14:00 door de stad zien lopen. 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.  
 
 
Vogelschieten 
Op Koningsdag om 10:00 uur, zal door Paul Hamer, de 
Schutterskoning 2022, 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 zullen het feest 
compleet maken. Inschrijven vanaf 18 jaar, legitimatie is 
verplicht. 
 
  

http://www.doesburgenoranje.nl/
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Zeepbellen XXL 
Clown Knipoog komt met de Zeepbellen XXL om 
kinderen en volwassenen te vermaken. 
Voor de kinderen heeft ze vlindernetjes bij zich zodat ze 
de zeepbellen te kunnen ‘vangen’. 
Voor de volwassenen is het een vermakelijk schouwspel 
om naar te kijken. 
Ook is er de optie om een groepje kinderen onderdeel 
van het optreden te maken; ze mogen een grappig 
hoedje lenen (Clown Knipoog neemt een hoop 
verschillende mee) en een rode neus opzetten. 
Daarna mogen ze om de beurt ook proberen de 
zeepbellen te laten zweven, met instructie van Clown 
Knipoog. 
 

 
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. 
 
 
 

KONINGSDAG VIER JE IN DOESBURG 
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