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Zing Nederlands Met Me 
 
 
 
 

5 mei 2019 
Bevrijdingsdag 

 
 

Kerkplein Woerden 
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Hey hello 

Hey hello   

Bonjour, gutentag 

Welcome, welcome,  

welcome, welcome 

Buenos dias, buenos dias 
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Dit land is jouw land – Jan Rot (vrij vertaald naar Woody Guthrie) 
  
Terwijl ik wandel op de stille heide  
Langs weidse luchten en groene weiden 
Denk ik, als iemand hard voorbij rijdt: 
Dit land heeft plaats voor jou en mij 
 
Dit land is jouw land, dit land is mijn land                                 
Van de kop van Friesland tot de rand van Brabant 
Van het wijze oosten tot het wilde we-he-sten 
Dit land heeft plaats voor jou en mij  
 
Ik zwerf en struikel en ren in rondjes  
Langs Duitse bunkers en blanke duinen  
Maar elke meter klinkt die stem blij:  
Dit land heeft plaats voor jou en mij  
 
Dit land is jouw land, dit land is mijn land                                 
Van de kop van Friesland tot de rand van Brabant 
Van het wijze oosten tot het wilde we-he-sten 
Dit land heeft plaats voor jou en mij  
 
Als de zon dan doorbreekt en ik blijf lopen  
Tussen open velden en wuivend koren  
En de nevel optrekt, laat een koor zich horen:  
Dit land heeft plaats voor jou en mij  
 
Dit land is jouw land, dit land is mijn land                                 
Van de kop van Friesland tot de rand van Brabant 
Van het wijze oosten tot het wilde we-he-sten 
Dit land heeft plaats voor jou en mij  
 
Toen ik wat later, weer in de randstad  
Angst en verdriet zag en al die ego’s  
Sloot ik mijn ogen en zocht de echo:  
“Dit land heeft plaats voor jou en mij”  



 

             een initiatief van                                                 mede mogelijk gemaakt door 

                   
 

Dit land is haar land, dit land is zijn land  

Van de voet van Limburg tot de duin- en zeerand  
Van het zoete Zeeland tot aan Nieuweschans  
Dit land heeft plaats voor jou en mij 
 
Dit land is jouw land, dit land is mijn land                                 
Van de kop van Friesland tot de rand van Brabant 
Van het wijze oosten tot het wilde we-he-sten 
Dit land heeft plaats voor iedereen 
 
 

  



 

             een initiatief van                                                 mede mogelijk gemaakt door 

                   
 

Ik hou van bloemen (I like the flowers) 
 
Ik hou van bloemen  
 
 
     Ik hou van narcissen  
 
 
Ik hou van bergen 
 
 
     Ik hou van groene heuvels 
 
 
Ik hou van vuursteen  
 
 
     Ik loop graag alleen  
 
 
Doewaka doewaka  
 
 
Doewaka doewaka 
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Iedereen is van de wereld – The Scene 
 
Dit is voor de misfits die je  
her en der alleen ziet staan 
Die onder straatlantaarns eten  
en drinken bij de volle maan 
 
Dit is voor degene  
die je overal herkent 
Het leven is voor jou en mij 
want dit is ons moment 
 
En ik hef het glas op jouw gezondheid,  
want jij staat niet alleen  
 
Iedereen is van de wereld  
en de wereld is van iedereen  
Iedereen is van de wereld  
en de wereld is van iedereen 

 
Deze is voor iedereen die passie heeft  
en die voor passie gaat 
In het donker kan ik jou niet zien 
maar ik weet dat jij daar staat 
 
En ik hef het glas op jouw gezondheid 
want jij staat niet alleen  
 
Iedereen is van de wereld  
en de wereld is van iedereen 
Iedereen is van de wereld  
en de wereld is van iedereen   
 
Rood, zwart, wit, geel,  
jong, oud, man of vrouw  
In het donker kan ik jou niet zien,  
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maar deze is van ons aan jou. 
 
En ik hef het glas op jouw gezondheid 
want jij staat niet alleen  
 
Iedereen is van de wereld  
en de wereld is van iedereen 
Iedereen is van de wereld  
en de wereld is van iedereen   
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Tot ziens iedereen  

 

Tot ziens iedereen, tot ziens iedereen 

leuk dat je er was 

Tot ziens iedereen, tot ziens iedereen 

leuk dat je er was 

 

Bij Zing Nederlands  

leuk dat je er was 

Bij Zing Nederlands  

leuk dat je er was! 
 

 
 
 

Graag tot de volgende keer 

op vrijdag 24 mei 2019 

20:15 – 21:15 uur 

in het Klooster Woerden, muziekzaal 31, 

eerste verdieping, Wilhelminaweg 77, 
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