HFI' UED VAN MAAS EN WAAL

Onder de groE~ne hemel,
in de blauwe zon
~pe~lt het blikken harmonieorkest
in een grotE~ regenton.
Daar trekt over de heuvels
en door het grote bos
de lange stoet de bergen in
van het Circus Jeroen Bosch..
En we praten en we zingen
en we lachen allemaal.,
want daar achter de hoge bergen
Jigl het lan.d van Maas en Waal.
lk loop gearmd met een kater voorop,
daarachter twE·e konijnen
met een trechter op hun kop,
en dan dE! grote snoeshaan,
die legt eE~n glazen ei,
wanneer je 't scb.udt dan sneeuwt het
op de l~mondse abdij.
Ik reik eE~n :meisje mijn koperen hand,
dan komen er w:ee moren
mel hun slepen in de band,
dan blaast er de fanfare
ter ere van de schaar,
die trou\\'t er met de vin_gE~rhoE~d.
ze houden van elkaar.

En onder dE! purperen hemel,
in de bruine zon
speelt nog steeds het harmoniE~orkE!st
in E!en grote regenton.

Daar trekt over de heuvels ...
We zijn aan dE! koning
van Spanje ontsnapt,
die had ons in zijn bed
en zijn provisiekast betrapt,
WE' staken al de kerken
met brandewijn in brand,
't is koud vuur dus het geeft niE!t
(!ri het komt ruet in de krant.
Het leed is gelE!den, de horizon schijnt,
\·vanneer de doden dronken z1jn
en Pierlala verdwijnt,
<lan stE~ken wij de loftrompet
E~n ook de dikke draak,
en et en 's avonds 't zandgebak op
't feestj(~ van Klaas Vaak
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En onder de gouden hE~mE-1.
in de zih•erE~n zon
~pe·~lt altijd hE!t hannotlieorkest
in. E~en grote regenton.
Daar trekt over de heuve Is ...
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Met bijzondere dank aan
Griet W}tynck : piano & viool
Ueve Van de RostijnE~ : piano
Piet Pa<>: <:ello
friswit : tafellinnE!D.
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JUNDEllKOO:R

- Walsen Strauss

- Reuzenlied
-Hertog Jan

JCIND.Elt:KOOR

- Eenjager

- V riendEm komt

- Nachtegaaltje
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-Goedheid doet wondE!ren
-Daar was laatst

GEMIINGD KOOK MEEltGALM

- Juffrouw wil je

Volksliedsuite voor gemengd koor

-None beJle

& piano - Carl Van Eyndb.oven

-Nu wil ik een liedeken zingen

GEMENGD KOOR. Mlililt.GAI.M

-Jan de Mulder

-Mijn lied voor de mensen

-Wij reven en wij weven

- What fun it is in Sprini,'lirm!

- Meientijd ons verbli.idt

- Dibedibedon

- Schoon lief

- Qpando o:onveniunt

- De lente loopt te fluiten

- My bonnie is over thE! ocean

- Willen wij 't haasken jagen

De koorleden,

-Am Berg

-Die winter is vergangEm

bet oudercomité.

- Nje Kati

- Komt vrienden in het ronde

de

-Sc boon lieveke waar waarde gij

diu~·:tie,

-Daar was een sneeUW\v.it vogeltje

de lE!erkradnen
en-de .kinderen,
danken u voor uw

-Vier weverkes
-Mooie liedjes

aanW4~zigheid.

INSTRUMENTAAL

ALLEN SAMHN

- Dans Ie jardin d'w1 moruiStÈ!re

- Het land van Maas en Waal
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