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ReetDCL 
A. Prcudhome markt lot l\iUl de Reel . 3C ~aanl dl:ll:lf ligl r"ijn tJQrr· 

Ab E~Ab 

Van bellrs lol KI.k. l.ng51 Mo - ren - hoek en hel he - gij nen bos.~\ffiEJ~tJ ~ 

Eh A~ ,~~ k~ n ê::Si~~~l, r 
daar Iigl mijn dOrp. D~ vicl pil J." e" de_Ctl*==d~1P8  ~j  

Ik heb een dorp�
Ik heb een do,p�
Ik heb een dorp�
Ik heb een dorp� 

Eb 
Klem - stn hoek, vaR TUf - kij lol de werf'; 

51~ ~  J~-J~ I 
ge motst hel door mijn o gen :tien Ik t4~"1,~ J ~ j mi J l =! r ~ 

Wtl.lr je ~ der .1 I. .n cf",n ker)1. Ik� 
waar de I,. dj lic: vei lig a Ik 

i,�ziJn geesl en volk b. ko ren mij Ik D-aar hel goed d"r is hel roJn. Mijn Reet . se 

Eb7 Ab 

dorp dill UlRt ~t  zijn. daar is het goed dll(lr i3 htt
heb <eli dorp '(kan v liJ \ e" rust •• Jeu Ic� 
heb een dorp ol wanl' de gan S~ Reel ,e� 
heb een dOrp grond en haard ~ J.lc:c:: hei lig�Wl]~r 

heb «n dOrp ot, tot dnl volk bc ho re. 61 -r 0' WNJ111~ Irr~J 

lijn. Mijn Reel . S~ dor p d'T mag er zij~.  D1'lnJ~~ JEW Il J I 
bien en In Schel de rond in H 
bend. b~ - ~I  ~ fj~ kib - bell en vcr went ge� 
is. En .1 - len op twee voe len 3taarJ en� 
wij 0 Re - Ic - na. - fen .1 Ie gnar 0� '~I!I'~  j ~~J.  j Jsp=cJ G±E EF2F-%4 
S'7 E' is het goed daar is hOI tijn. Mijn Rçct 

79===-jL::l=;- J I~~~ :F4fE883~  

" 

de land V.n op óc Kta - kc-be. :u .Schel ~~ C" ;4 r"=~_=~y  J Ir F=J~~ ~ ~i~ ~i~. bi~t en vcr zoent.� 
al - letlOf> twee voo Ie. slaaJl.� dorp dnl roag <r zijn. D,or is hetRe - fe: " na • f(ln al I. gaur,� 

Pl.dek� -2· 
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