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BERICHT VAN BURGEMEESTER VAN DE MORTEL
#Samensterk

VUGHT, HANG DE VLAG UIT EN VERSIER UW 
HUIS ORANJE

Om Vught in oranjesfeer te brengen doen wij een oproep aan alle inwoners van Vught: 
hang de vlag uit en versier uw huis oranje. Doet u dat volgens de regels, dan ‘vlagt’ u 
volgens het protocol, waarbij het respect voor de Nationale driekleur voorop staat. 

Maandag 27 april: met oranje wimpel
Op Koningsdag, maandag 27 april, hangt de vlag 
in top. Dat mag van zonsopkomst tot zonson-
dergang. De vlag wappert met de rode baan 

aan de bovenzijde. Naast de driekleur mag u 
op Koningsdag de oranje wimpel gebruiken. Uit 
respect raakt de vlag de grond niet en natuur-
lijk zorgt uw vlag niet voor verkeershinder. 

Beste inwoners van Vught en Cromvoirt,

Koningsdag is traditiegetrouw een dag van 
verbinding. In niet-coronatijden verenigen we 
ons in straten en op pleinen, in festivals, parken 
en vrijmarkten. Dan is het Oranje boven en de 
vlaggen zijn in top. Samen, mét en onder elkaar, 
vieren we dan de eenheid en eensgezindheid 
waarvoor onze koning symbool staat. 

In deze coronatijd kunnen we niet samen 
zijn. We kunnen ons niet verenigen om onze 
eenheid te gedenken, vieren en onderstrepen. 
Deze Koningsdag nemen we de vereiste afstand 
tot elkaar in acht en we houden de maatregelen, 
om besmetting te voorkomen, in ere. Maar dat 
betekent niet dat we onze Koningsdag onge-
merkt voorbij moeten laten gaan. Integendeel.

Ik zie in deze barre tijd veel initiatieven, idee-
en en vooral inwoners die de Koningsdag-
gedachte delen en uitdragen. Het zijn acties 
van bewoners, organisaties en ondernemers 
die ons – ondanks de afstand – meer dan ooit 
verenigen. Ze brengen ons niet bíj elkaar, maar 
wel tót elkaar. 

Zo zijn er serenades voor onze ouderen en 
bloemen voor de zieken. We koesteren onze 
dappere zorgverleners en zien nieuwe helden 
opstaan. Werkgevers en werknemers bedanken 
elkaar voor inzet, begrip en trouw en buren 
doen elkaars boodschappen. Er zijn onderne-
mers die maaltijden uitdelen en leerkrachten 

die hun leerlingen niet alleen helpen maar ook 
missen. We verbroederen ons in de supermarkt 
en milieustraat en vinden het zelfs niet erg 
als we even moeten wachten. En binnen alle 
geldende beperkingen, vinden we onbegrensde 
mogelijkheden om elkaar te vinden en te hel-
pen.

Dat alles, beste dorpsgenoten, geeft deze spe-
ciale Koningsdag glans en majesteit. Misschien 
zelfs wel meer dan in lange tijd. 

Ik wens u een prachtige dag.

R.J. van de Mortel, 
burgemeester

Alternatief programma Koningsdag
VLAG UIT EN ZING MEE MET HET WILHELMUS
Deze Koningsdag wordt anders dan anders. Met als motto: Koningsdag wordt 
Woningsdag roept de Oranjebond iedereen op om de vlag uit te hangen, mee te 
zingen of te spelen met het Wilhelmus en een thuistoost uit te brengen. Een toost 
op de jarige koning. Maar ook voor het zorgpersoneel, voor de onderwijzers en voor 
iedereen die zich inzet voor de samenleving. 

Alternatief landelijk programma maandag 27 april
06.19 uur:  Vanaf zonsopgang hangen we in heel Nederland vlag en wimpel uit 

voor de Koning én voor elkaar.

09.45 – 10.00 uur:  Het luiden van de klokken door het hele land en op de Antillen. 
 De klokken luiden als teken van verbinding tussen vreugde en verdriet.

10.00 uur:   Nationale Aubade. We zingen of spelen het Wilhelmus met het 
Koninklijk Concertgebouworkest vanaf balkon, tuin, dakterras of gewoon 
bij de voordeur. 

10.05 uur:  Vanuit Gouda feliciteert burgemeester Pieter Verhoeve 
 (voorzitter Koninklijke Bond van Oranjeverenigingen) 
 Zijne Majesteit met zijn verjaardag.

16.00 uur: Nationale Toost in heel Nederland op de gezondheid van iedereen.

Overige activiteiten
•  Om 10.10 uur zendt de NOS op televisie een speciaal NOS-programma uit met een 

terugblik op voorgaande Koningsdagen. 
•  Ali B. roept alle artiesten en muzikanten op om tussen 15.00 en 16.00 uur een solo 

optreden te verzorgen voor verzorgingstehuizen. 
•  Van 12.00 tot 18.00 uur is er een digitale kleedjesmarkt. Je kunt dan online spulletjes kopen 
of verkopen. Het is nog niet bekend, hoe dit er precies uit komt te zien. 

Kijk voor meer informatie en het actuele programma van Koningsdag op www.oranjebond.nl.
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KLEUR DE WONING VOOR DE KONING
Doe mee en maak een mooie foto!
Kleur de kleurplaat in en hang deze voor het raam. Maak dan een foto van je ingekleurde kleur-
plaat en stuur de foto op naar communicatie@vught.nl. Wie weet komt jouw mooie creatie 
dan wel in een leuk filmpje dat wij op onze facebook- en Instagram pagina plaatsen. 
Veel kleurplezier!

BIJEENKOMST (OUD) GEDECOREERDEN 
KONINGSDAG GAAT NIET DOOR
Burgemeester Van de Mortel ontvangt elk 
jaar met veel genoegen (oud) gedecoreerden 
tijdens de jaarlijkse Koningsdagviering in het 
Raadhuis. Daarmee geeft Vught elk jaar blijk van 
zijn waardering voor deze inwoners, die zich 
onderscheiden hebben door hun maatschappe-
lijke inzet en betrokkenheid. De burgemeester 

betreurt het dan ook dat de bijeenkomst dit 
jaar vanwege de Coronacrisis niet door kan 
gaan. 
De (oud) gedecoreerden zijn hiervan in een 
brief persoonlijk op de hoogte gesteld. Ook 
het eerbetoon (defilé) aan de gedecoreerden, 
vóór het raadhuis, vervalt.  

ZING ALLEMAAL MEE 
MET HET WILHELMUS

Zing of speel om 10.00 uur mee met de onli-
ne-leden van het Concertgebouworkest. 
Het maakt niet uit waar, op uw balkon 
of dakterras, in uw tuin of bij de voor-
deur. Wilt u alvast oefenen? Alle couplet-
ten van het Wilhelmus vindt u op www. 
koninklijkhuis.nl/onderwerpen/volkslied/
tekst-van-het-wilhelmus. De bladmuziek 
kunt u vinden op de website van het 
Concertgebouworkest. #Wilhelmus2020 

DE KLOKKEN VAN HOOP, OOK OP KONINGSDAG

De boodschap is er een van bemoediging, hoop en troost. Hun signaal is er een van respect voor 
alle hulpverleners en verbinding met elkaar. Sinds eeuwen zijn klokken een communicatiemiddel 
van en voor de gemeenschap. De klokken verbinden en verenigen mensen, zelfs als ze niet bij elkaar 
kunnen zijn. 

Overal in het land klinken op Koningsdag van 9.45 tot 10.00 uur de klokken van hoop, 
ook de klokken van de Vughtse Lambertustoren.

Koningsdag Vught 
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