035/1 Sopraan

035/2 Sopraan

Ollands Volkslied
Refrein:
Olland mijn dorp in de Meierij,
ligt daar zo mooi tussen Dommel en hei.
Je velden en weiden, het Geelderse bos,
die rijkdom, dat thuis laat ik nooit meer los.
Ik weet een aardig plekje, ’t is in de Meierij,
waar tussen velden, gras en bos en hei,
gras, bos en hei,
de Dommel vredig zwierend vlak langs
een dorpje gaat:
dat is mijn dorp dat ik niet gauw
2x
verlaat, niet gauw verlaat.
’t Is eeuwen al geleden dat Olland hier
ontstond
op Elde en op Houthems woeste grond, op
woeste grond.
Vol struiken, bos en heide, moeras en
ven en riet.
Verdwenen is dat al, maar het dorpje 2x
niet, maar het dorpje niet.

035/1 Alt

Refrein
De Roest, Stok, Horst en Hofstad zijn namen
van weleer
en naast Locht, Baars en Beurzen vind j’er
meer, vind j’er meer.
Het klooster der Karthuizers,
de Petruskapel.
Na jaren kreeg ze toch haar
2x
eerherstel, haar eerherstel.
Hoe goed is toch het wonen, in ’t rustig
Ollands land,
het volk van hier dat heeft een hechte
band, een hechte band.
We vieren samen vreugde en leven
mee met rouw.
Dit is het dorp waar ik het meest
2x
van hou, het meest van hou.
Refrein

035/2 Alt

Ollands Volkslied
Refrein:
Olland mijn dorp in de Meierij,
ligt daar zo mooi tussen Dommel en hei.
Je velden en weiden, het Geelderse bos,
die rijkdom, dat thuis laat ik nooit meer los.
Ik weet een aardig plekje, ’t is in de Meierij,
waar tussen velden, gras en bos en hei,
gras, bos en hei,
de Dommel vredig zwierend vlak langs
een dorpje gaat:
dat is mijn dorp dat ik niet gauw
2x
verlaat, niet gauw verlaat.
’t Is eeuwen al geleden dat Olland hier
ontstond
op Elde en op Houthems woeste grond, op
woeste grond.
Vol struiken, bos en heide, moeras en
ven en riet.
Verdwenen is dat al, maar het dorpje 2x
niet, maar het dorpje niet.

Refrein
De Roest, Stok, Horst en Hofstad zijn namen
van weleer
en naast Locht, Baars en Beurzen vind j’er
meer, vind j’er meer.
Het klooster der Karthuizers,
de Petruskapel.
Na jaren kreeg ze toch haar
2x
eerherstel, haar eerherstel.
Hoe goed is toch het wonen, in ’t rustig
Ollands land,
het volk van hier dat heeft een hechte
band, een hechte band.
We vieren samen vreugde en leven
mee met rouw.
Dit is het dorp waar ik het meest
2x
van hou, het meest van hou.
Refrein

035/1 Tenor

035/2 Tenor

Ollands Volkslied
Refrein:
Olland mijn dorp in de Meierij,
ligt daar zo mooi tussen Dommel en hei.
Je velden en weiden, het Geelderse bos,
die rijkdom, dat thuis laat ik nooit meer los.
Ik weet een aardig plekje, ’t is in de Meierij,
waar tussen velden, gras en bos en hei,
gras, bos en hei,
de Dommel vredig zwierend vlak langs
een dorpje gaat:
dat is mijn dorp dat ik niet gauw
2x
verlaat, niet gauw verlaat.
’t Is eeuwen al geleden dat Olland hier
ontstond
op Elde en op Houthems woeste grond, op
woeste grond.
Vol struiken, bos en heide, moeras en
ven en riet.
Verdwenen is dat al, maar het dorpje 2x
niet, maar het dorpje niet.

035/1 Bas

Refrein
De Roest, Stok, Horst en Hofstad zijn namen
van weleer
en naast Locht, Baars en Beurzen vind j’er
meer, vind j’er meer.
Het klooster der Karthuizers,
de Petruskapel.
Na jaren kreeg ze toch haar
2x
eerherstel, haar eerherstel.
Hoe goed is toch het wonen, in ’t rustig
Ollands land,
het volk van hier dat heeft een hechte
band, een hechte band.
We vieren samen vreugde en leven
mee met rouw.
Dit is het dorp waar ik het meest
2x
van hou, het meest van hou.
Refrein

035/2 Bas

Ollands Volkslied
Refrein:
Olland mijn dorp in de Meierij,
ligt daar zo mooi tussen Dommel en hei.
Je velden en weiden, het Geelderse bos,
die rijkdom, dat thuis laat ik nooit meer los.
Ik weet een aardig plekje, ’t is in de Meierij,
waar tussen velden, gras en bos en hei,
gras, bos en hei,
de Dommel vredig zwierend vlak langs
een dorpje gaat:
dat is mijn dorp dat ik niet gauw
2x
verlaat, niet gauw verlaat.
’t Is eeuwen al geleden dat Olland hier
ontstond
op Elde en op Houthems woeste grond, op
woeste grond.
Vol struiken, bos en heide, moeras en
ven en riet.
Verdwenen is dat al, maar het dorpje 2x
niet, maar het dorpje niet.

Refrein
De Roest, Stok, Horst en Hofstad zijn namen
van weleer
en naast Locht, Baars en Beurzen vind j’er
meer, vind j’er meer.
Het klooster der Karthuizers,
de Petruskapel.
Na jaren kreeg ze toch haar
2x
eerherstel, haar eerherstel.
Hoe goed is toch het wonen, in ’t rustig
Ollands land,
het volk van hier dat heeft een hechte
band, een hechte band.
We vieren samen vreugde en leven
mee met rouw.
Dit is het dorp waar ik het meest
2x
van hou, het meest van hou.
Refrein

