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BERICHT VAN BURGEMEESTER VAN DE MORTEL

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.

Dinsdag 27 april: met oranje wimpel
Op Koningsdag, dinsdag 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, Helvoirt en 
Cromvoirt, 

Een vrolijke Oranje Koningsdag vieren, bin-
nen de beperkingen van de coronacrisis, is 
een soort uitdaging. Want Koningsdag vieren 
we traditiegetrouw samen, met elkaar. Het is 
immers de dag, dat we stilstaan bij onze onder-
linge verbondenheid. Juist op Koningsdag willen 
we geen afstand houden, maar elkaar de hand 
reiken. Dat kan helaas nog niet. Maar dat neemt 
niet weg, dat we er op 27 april samen een bij-
zondere Koninklijke dag van kunnen maken. Ik 
nodig u uit.    

Wat we deze Koningsdag wel kunnen vieren en 
delen, is onze saamhorigheid. Niet voor niets is 
dat het thema, dat deze Koningsdag hoog in het 
vaandel staat. Saamhorigheid vieren, is immers 
Koningsdag vieren. Het stelt ons weliswaar niet 
in staat om samen te komen, maar wel om ons 
verbonden en verenigd te voelen. Met elkaar en 
met onze Koning, als symbool van onze eenheid.   

Maar hoe zit het eigenlijk met onze saamhorig-
heid in deze lange crisis? Ze wordt behoorlijk 
op de proef gesteld. De solidariteit, weder-
zijds begrip en het geduld dat we voor elkaar 
opbrengen, staan onder druk na meer dan 
een jaar coronavirus met z’n risico’s, gevolgen, 
onzekerheden en beperkingen. 

Zelfs met het einde van de crisis in zicht, lijken 
spanningen steeds vaker op te lopen. We kijken 
uit naar het einde van deze pandemie, naar 
mogelijkheden om weer vrij en onbekommerd 
met elkaar te kunnen verkeren, de ander op 
te zoeken en het leven te vieren. Hopelijk zijn 
het dan ook de laatste coronaloodjes, waar we 
mee te maken hebben. Maar die wegen, zoals u 
weet, het zwaarst.     

Gelukkig zien we ook nu nog veel voorbeelden 
van verbinding en verbondenheid. Nog steeds 
zijn er allerlei initiatieven om ouderen, zieken, 

jongeren en ondernemers door deze moei-
lijke tijd te helpen. De bereidheid om elkaar 
te ondersteunen, een hart onder de riem te 
steken en – soms – erdoorheen te slepen, is 
in veel gevallen onverminderd groot. We zien 
deze saamhorigheid in onze drie dorpskernen; 
we zien haar in het hele land. Er is dus ook 
deze Koningsdag alle reden voor een passende 
viering. Gelukkig maar! 

Ik hoop, dat we onze saamhorigheid vast kun-
nen houden. Ik hoop, dat we zo elkaar een 
beetje vast kunnen houden. Dan kan deze uiter-
lijk sobere Koningsdag nog steeds betekenis 
hebben, die verder gaat dan de gemiste slingers, 
toeters en bellen. Dan verbinden we ons niet in 
een vrolijke polonaise – dat houdt u nog even 
tegoed – maar als medemensen van elkaar. Als 
leden van die hartverwarmende gemeenschap 
van ons, die niemand laat vallen. Als inwoners 
van die prachtige gemeente, waarvan deze bur-
gemeester zich de Koning te rijk voelt. 
   
Ik wens u een prachtige Koningsdag.

R.J. van de Mortel, 
burgemeester

Alternatief programma Koningsdag
VLAG UIT EN ZING MEE MET HET WILHELMUS
Dit jaar staat Koningsdag in het teken van saamhorigheid. De Oranjebond roept 
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. Koning Willem-
Alexander en de Koninklijke Familie zijn op deze dag aanwezig op de High Tech 
Campus in Eindhoven.

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

voor de Koning én voor elkaar

09.30 uur:  Op tientallen beiaards klinken bekende (vaderlandse) liederen rond 
het thema  ‘saamhorigheid’ en het lied ‘Zij aan zij’ van Kinderen voor 
Kinderen (het lied van Koningsspelen dit jaar)

09.55 – 10.00 uur:   Het luiden van de klokken door het hele land en op de Antillen als 
teken van verbinding

10.00 uur:    Beiaardiers spelen het Wilhelmus. Iedereen wordt opgeroepen om vanaf 
balkon, tuin, dakterras of gewoon bij de voordeur mee te spelen of te 
zingen

  Aansluitend feliciteert Burgemeester Van de Mortel via onze Social 
Media Zijne Majesteit met zijn verjaardag en zet hij gedecoreerden via 
digitale beelden in het zonnetje 

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

Overige activiteiten
• De NOS zendt Koningsdag vanuit Eindhoven live uit. 
•  De Oranjebond roept alle kinderen op om vanaf 9.00 uur lekker buiten te gaan spelen. 
•  Van 16.15 tot 17.50 uur is er een speciale uitzending ‘MAX Koningsdag’ vanuit Paleis 
Soestdijk

• Vanaf 19.00 uur blikt de NOS terug op deze dag.

Kijk voor meer informatie en het actuele programma van Koningsdag op www.oranjebond.nl.
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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 waar-
dering voor deze inwoners, die zich onderscheiden hebben door hun maatschappelijke 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 
beiaardiers. Het maakt niet uit waar, op 
uw balkon of dakterras, in uw tuin of 
bij de voordeur. Wilt u alvast oefenen? 
Alle coupletten van het Wilhelmus vindt 
u op www.koninklijkhuis.nl/onderwerpen/
volkslied/tekst-van-het-wilhelmus. 

DE KLOKKEN ALS TEKEN VAN VERBINDING, OOK 
OP KONINGSDAG

De klokken luiden als teken van verbinding tussen vreugde en verdriet. 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 9.55 tot 10.00 uur de klokken als teken 
van verbinding, ook de klokken in de gemeente Vught.

VERSIER JE FIETS VOOR DE KONING
Doe mee en maak een mooie foto!
Versier je fiets zo mooi mogelijk op Koningsdag. Maak dan een foto van jouw versierde fiets en 
stuur deze foto op naar communicatie@vught.nl. De fiets die het mooist is versierd, ontvangt een 
leuke prijs. Veel plezier.

Koningsdag Vught 


