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Wilhelmus  
Wilhelmus van Nassaue 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 ge-eerd. 

 
Mijn schild ende betrouwen zijt Gij, o God mijn Heer. 
Op U zo wil ik bouwen, verlaat mij nimmermeer! 
Dat ik toch vroom mag blijven, Uw dienaar t‘aller stond 
De tirannie verdrijven, die mij mijn hart doorwondt. 
 
Holten (op de melodie van ‘Er is er één jarig, hoera) 
We staan weer te zingen, al op Smidsbelt 
dat doen we steeds ieder jaar weer. 
We zijn dan hier samen mooi opgesteld 
en elk jaar staan er weer meer. 
Het zingen zit ons in het bloed 
Zolang we zingen gaat het goed 
We zingen dan hoera, hoera 
Heel Holten zingt hoera. 
 
Het is in ons Holten opnieuw groot feest 
We maken daar samen veel schik 
Het dorp viert gezellig Oranjefeest 
Je koopt er heel veel voor een prik 
En zingen zit ons in het bloed 
Zolang we zingen gaat het goed 
We zingen dan hoera, hoera 
Heel Holten zingt hoera.  
 
Vandaag is het feest voor het hele koor 
En daarom staat alles nu klaar 
We zingen dus niet voor onszelf hier hoor 
maar zingen voor 't feest van het jaar. 
Want zingen zit ons in het bloed 
Zolang we zingen gaat het goed 
Voor Willem Alexander nu 
Klinkt hier hoera, hoera, 
 
Lang zal hij leven,  
Lang zal hij leven, 
Lang zal hij leven,  
in de gloria (3 x) 
Hiep, hiep, hiep !          hoera.  ! 



 

 
 
Hieperdepiep Hoera want het is Koningsdag 

Refrein: Lang zal hij leven. 
Lang zal hij leven. 
Lang zal hij leven in de gloria. 
 
’t Is feest, ’t is feest, want de koning die is jarig. 
We klappen in de handen en zwaaien met de vlag. 
’t Is feest, ’t is feest, heel het land is mooi oranje. 
Hieperdepiep hoera, want het is Koningsdag. 
 
Refrein 
 
’t Is feest, ’t is feest, want de koning die is jarig. 
We stampen met de voeten en zwaaien met de vlag. 
’t Is feest, ’t is feest, heel het land is mooi oranje. 
Hieperdepiep hoera, want het is Koningsdag. 
 
Refrein 
 
’t Is feest, ’t is feest, want de koning die is jarig. 
We draaien nu een rondje en zwaaien met de vlag. 
’t Is feest, ’t is feest, heel het land is mooi oranje. 
Hieperdepiep hoera, want het is Koningsdag. 
Hieperdepiep hoera, want het is Koningsdag. 
Hoera! Hoera! Hoera! 
 
 
 
Leve de Koning 
 
Hoor je ‘s morgens de trompet, 
Kom dan heel snel uit je bed. 
Hangt de vlag al uit het raam? 
Ja, dat heb ik net gedaan. 
Ook de koning die viert mee, 
Kijk maar eens op de t.v. 
Jongens, meisjes, kom nu gauw, 
Want heel het dorp is rood, wit, blauw. 
 
Refrein: 
Want het is Koningsdag, ja het is Koningsdag, 
leve de Koning. 
Want het is Koningsdag, ja het is Koningsdag, 
leve de Koning. 



 

 
Massa’s mensen op de been. 
Oranje is het om ons heen. 
De burgemeester gaat zo praten, 
Houd hem heel goed in de gaten. 
Uit heel veel mensenlongen, 
wordt ’t Wilhelmus meegezongen. 
Mooie tonen, niet gewoon, 
op fluit, viool en saxofoon. 
 
Refrein 
 
Een leuk kraampje vol met snoep, 
of een kleedje op de stoep. 
Auto’s, poppen, boeken, spellen, 
zoveel spullen, niet te tellen. 
Lekker drinken, lekker eten, 
heel gezellig, zeker weten. 
Nee, niets moet en alles mag 
op deze Ko-nings-dag 
 
Refrein 2x 

 
 
Sallandlied 
 
In de darpen met bargen en busse van ons Oaveriessels laand. 
Is het zo rustig en kalm nog et leaven en ie veult nog de Saksische baand. 
Sallaand woar Iessel en Regge eur weg zeukt langs diek en langs wal. 
Ik verlang noar oe hed en oe busse 
’t is ut laand dat mie geet boavenal. 
Sallaand, Sallaand, hier is mien stae 
Woer ’t leaven vedan geet in ruste en vrae. 
 
Noe wal duzende joeare eledend leep’n beeste vrie in  ’t rond. 
Tut de mens kwam met hebb’n en hoal’n uut ’t oosten 
noar Sallaandse groond. 
Peare wun mangs wal e-offerd an Woadan in ’t heilige wold. 
En in ’t vuurjoar sleug hoge de vlamme uut de boake van 
’t kurkdreuge holt. 
Sallaand, Sallaand, hier is mien stae 
Woer ’t leaven vedan geet in ruste en vrae. 
 
 
-



 

 

 

Bedankt voor uw deelname aan deze aubade. We hopen dat u heeft genoten van de muziek. 
Deze aubade is mede mogelijk gemaakt door HMV en de Mölnzangers, onze dank hiervoor! 
 
De SVNF organiseert alle festiviteiten rond het Koningshuis en de herdenkingen rond de 
bevrijding. Naast een jaarlijkse subsidie van de gemeente is zij hiervoor afhankelijk van 
bijdragen uit de bevolking van Holten.  
 
Mocht u nog geen donateur zijn, maar toch de Stichting willen steunen dan kunt u dat via 
onze website www.svnf.nl doen. Tevens nodigen wij u uit uw stem voor de SVNF uit te 
brengen bij de RABO Clubkas 2018. 
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