
i ln

t. en m; Johan Verminnen
bewerking: Luc Van lloof

e

Ieder met ztjn vlag
voor gemengd koor en instrumenten

l.Er wordt ge- la- chen etr ge- schranst ge-feest,gelierd, ge- fuifd, ge- danst met

tr
'tË

^,L

toe{ers en trom- pet- ten rond- ge- íalst

rond- ge- walst

in gek- ke kle- ren se-rieus, met feestneuspruik ma-jes- tu- eus met

Ie- der met zijn hymae ie- der met zijn vlag dit land-je heeftzijn ei-gen feest-jes dag Hei

er metzijn hym-ne ie- der met zijn in dit land-je heeftzijn feest- jes dag Hei



Ie- der metzijn hym-ne ie- der metzijnvlag

Ieder met zijn vlag

dit land-je heeft zijn ei-gen feestjes dag.

ie- der in dit land-je heeft zijn ei-gen feest-jes dag.

2.Hetfeest van de fan-

feest val de fan- fa- re

en van de dui-ven- bond, het feestheel na- tio- naal:

en van de dui-ven- bond, het feestheel na- t

een{rachtnaakt ge- Tond het feest van d'an- ar- chis- ten,

feest

het feest van de ty- pis- ten

chis- ten, het feest van de ty-

het feest van d'an- ar- chis- ten, het feest vanmaakt ge- zond

feest van't har- mo- nie- or- kest van'tVlaamsce- west

Vlaams

feest van't har- mo- or- kest van't vlaam$

van't Vlaams

van't Vlaams

feest van't har- mo- nie- or- kest van't vlsamsce- west van't Vlaams



Ie- der met zijn hym-ne ie- der met zijn vlag

met zijn hym-ne ie- deÍ Éet zijn

dit land-je heeft zijn ei-gen feest- jes dag Hei

heeft zijn ei-gen feest- jes dag Hei

leder met zijn vlag

ie- der in dit

Ie- der metzijn hym-ne ie- der metzijnvlag

metzijn hym-ne

dit land-je heeft zijn ei-gen feesrjes dag.

ie- der in dit land-je heeft zijn ei-gen fcesqies

aan'thoofd der

func- na- ris. De zen staanaldri*ensllaar, maar

linksvanhemde se-cre{a- ris, m de ar-chi-va- ris, de functio-na- ris. De gla-zen staan aldri*ens&.laar, maar



eerst volgt nog't ver*lag van't

eerstvolgt nog't verslagvan't jaar,

Ieder met zijn vlag

en dan wat is te veelver-diend

veel verdiend

doen maar!"

doen maar!"

"op-doenmaar!"

doen maar!"

"opdoen maarl'

doen maar!"

Ie- der met zijn hym-ne ie- der met zijn vlag

Ie- der met zijn hym-ne

in dit land-je zíjn ei-gen feest- jes dag Hei

ie- der met zijn vlag ie- der in dit land-je heeftzijn feest- jes dag Hei

Iedemetijn hymae iedermetzijnvlag

Iedermctijn hymne iedermetzijnvlag ie-der in dit landje heeftzijn ei

in dit landjc heeftzijn eigenfeestjesdag Hei Iedermeuijn hymae

feestjesdag Hei ledermeeijnhymae

ie- der metzijnvlag ie- der in dit tand-je heefzijn ei-gen feestjes dag.

ie- der metzijnvlag ie- der in dit land-je heefzijn ei-]En feestjes dag.


