
Koningsdag 2022, we mogen weer! 

Beste inwoners van De Mortel, 

Gelukkig kunnen we dit jaar op woensdag 27 april eindelijk weer naar harte 

lust Koningsdag vieren! Via deze weg brengen we jullie dan ook graag op de 

hoogte van het Koningsdag programma voor jong en oud: 

• In de ochtend beginnen we om 10.00u op het dorpsplein met de mooist-

versierde-fiets-wedstrijd voor de jeugd. We bekijken alle mooie fietsen, 

hijsen samen de vlag en fietsen een rondgang door De Mortel o.l.v. 

fanfare St. Lucia.  

Zowel het sprookjesachtige themapark ‘Aardbeienland’ als het optische 

illusie park ‘Mind Mystery’, beiden gelegen in Horst, hebben enkele 

vrijkaartjes ter beschikking gesteld voor de winnaars van de wedstrijd. 

Hoe geweldig is dat, een héle goede reden dus om dit jaar extra je best 

te doen! 

• Van 11.00-14.00u is er een leuke speeldag in De Sprank en (bij goed 

weer) op het dorpsplein. Deze middag staat bol van de leuke 

kinderactiviteiten (spelletjes, springkussens, schminken en 

pannenkoeken eten), dus kom zeker lekker mee doen. 

• In de avond presenteren wij het 55+ bal met dit jaar een wervelende 

show van Stichting Revue Aarle-Rixtel. Deze avond vol Engels- en 

Nederlandstalige meezingers van vroeger, afgewisseld met korte 

komische sketches, vindt plaats in De Sprank. De zaal opent om 19.00u, 

waarna we traditioneel met u toasten met een lekker oranjebittertje. 

Om 19.30u start de show, de entree is gratis. 

Om deze Koningsdag zo soepel mogelijk te kunnen laten verlopen, zijn wij 

nog op zoek naar vrijwilligers die ons een handje kunnen helpen met alle 

spelactiviteiten. Heb je nog een gaatje vrij en lijkt het je leuk om een steentje 

bij te dragen aan deze super gezellige dag, mail dan naar 

ocmortel@gmail.com. 

Namens het Oranje Comité hopen we er, zoals vanouds, met jullie allemaal 

een mooie feestdag van te kunnen maken! 
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