Aubade Koningsdag 2019

Met medewerking van:
Wilhelmina Rijssen en Scouting Rijssen

Mogen wij u ook begroeten als lid of donateur?
WWW.ORANJEVERENIGINGRIJSSEN.NL

Twents Volkslied
Er ligt tussen Dinkel en Regge een land
Ons schone en nijvere Twente
Het land van de arbeid het land der natuur
Het steeds onvolprezene Twente
Daar golft op de essen het goudgele graan
Doet 't snelvlietend beekje het molenrad gaan
Daar ligt er de heide in 't paarsrode kleed
Dat is ons zo dierbare Twente
Dat is ons zo dierbare Twente
En voert ons het lot ook uit Twente soms weg
Wij blijven het immer gedenken
Geen andere landstreek hoe schoon ze ook zij
Kan 't zelfde als Twente ons schenken
Wij drukken elkaar in de vreemde de hand
Gedenkend ons klein, maar zo dierbare land
En moge ons huis in de vreemde ook staan
Ons hart blijft toch altijd in Twente
Ons hart blijft toch altijd in Twente

Lied voor de Koning
Lang zal hij leven, gelukkig en goed
Dan doen wij ook mee met wat durf en wat moed
Hoe we ook onderling allen verschillen
Ieder kan helpen bij wat wij graag willen
Dan is er niemand meer werk’lijk alleen
Eén voor ons allen en allen voor één.
Als we na kijken, ook werkelijk zien
Als we naast horen ook luist’ren misschien
En dan begrijpen en stoppen met haten
Als we dan lachen en eindelijk praten
Dan komt ’t goed, dus geef me je hand
En loop met me mee door dit prachtige land.
Een plaats om te leven voor ons allemaal
Wij spreken tenslotte dezelfde taal.
Lang zal hij leven, gelukkig en goed
Dan doen wij ook mee met wat durf en wat moed
Hoe we ook onderling allen verschillen
Ieder kan helpen bij wat wij graag willen
Dan is er niemand meer werk’lijk alleen
Eén voor ons allen en allen voor één

Sing-a-long-medley “Oranje Boven”
Oranje boven, oranje boven, leve de koning
Oranje boven, oranje boven, leve de koning
Oranje boven, oranje boven, leve de koning
Oranje boven, oranje boven, leve de koning

In een blauw geruite kiel
In een blauw geruite kiel
draaide hij aan 't grote wiel,
de ganse dag.
Maar Michieltjes jongenshart
leed ondragelijke smart
A-ach A-ach A-ach A-ach!
Als matroosje vlug en net
heeft hij voet aan boord gezet,
dat hoorde zo.
Naar Oost-Inje, naar de West.
Jongens dat ging opperbest.
Ho-jo Ho-jo Ho-jo Ho-jo!

Piet Hein
Heb je van de zilveren vlot wel gehoord
De zilveren vloot van Spanje
Die had er veel Spaanse munten aan boord
En appeltjes van Oranje
Piet Hein, Piet Hein, Piet Hein, zijn naam is klein.
Zijn daden benne groot, zijn daden benne groot,
hij heeft gewonnen de zilvervloot.
Hij heeft gewonnen, gewonnen de zilvervloot.
Hij heeft gewonnen de zilvervloot.

In naam van Oranje
In naam van Oranje doe open de poort.
De Watergeus ligt aan de wal.
De vlootvoogd der Geuzen, hij maakt geen akkoord.
Hij vordert Den Briel of uw val.
Dat is het bevel van Lumey op mijn eer
En burgers hier baat nu geen tegenstand meer.
De Watergeus komt om Den Briel.
De Watergeus komt om Den Briel.

Wilhelmus
Wilhelmus van Nassouwe
ben ik, van Duitsen bloed,
den vaderland getrouwe
blijf ik tot in den dood
Een Prinse van Oranje
ben ik, vrij onverveerd,
den Koning van Hispanje
heb ik altijd geëerd.
Mijn schild ende betrouwen
zijt Gij, o God mijn Heer,
op U zo wil ik bouwen,
Verlaat mij nimmermeer.
Dat ik doch vroom mag blijven,
uw dienaar t'aller stond,
de tirannie verdrijven
die mij mijn hart doorwondt.

Fijn dat u aanwezig was bij de aubade. Wij hopen dat u weer heeft genoten van
de muziek en samenzang.

Wij proberen, zoals ieder jaar, ook nu weer alles vrij toegankelijk te houden. Helaas wordt alles ieder jaar duurder en neemt ons ledenbestand ieder jaar een
beetje af. Om Koningsdag ook in de toekomst op deze wijze te kunnen blijven
organiseren hebben wij dringend nieuw leden nodig.
Draagt u Koningsdag in Rijssen ook een warmt hart toe? Meld u dan aan als lid
via de website oranjeverenigingrijssen.nl en steun de Oranjevereniging Rijssen.
U kunt zich ook natuurlijk ook aanmelden bij een van de bestuursleden of bij de
stand van de Oranjevereniging op de evenementenweide. Een vrije gift wordt
uiteraard ook erg gewaardeerd!
Wij wensen u een hele fijne dag toe,
Oranjevereniging Rijssen

