
En vo  

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                

Mijn nieuwe wildernisMijn nieuwe wildernisMijn nieuwe wildernisMijn nieuwe wildernis                                    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Waar de vos het hWaar de vos het hWaar de vos het hWaar de vos het hazenpad kiest                          azenpad kiest                          azenpad kiest                          azenpad kiest                                                                                                                      

En de fuut in het meer koet                                En de fuut in het meer koet                                En de fuut in het meer koet                                En de fuut in het meer koet                                                                                                            

Dat is mijn weids FlevolandDat is mijn weids FlevolandDat is mijn weids FlevolandDat is mijn weids Flevoland    

Waar het heckrund van de dam is                       Waar het heckrund van de dam is                       Waar het heckrund van de dam is                       Waar het heckrund van de dam is                                                                                                       

En de ijsvogelEn de ijsvogelEn de ijsvogelEn de ijsvogel    zijn zin niet krijgt                     zijn zin niet krijgt                     zijn zin niet krijgt                     zijn zin niet krijgt                                                                                                         

Dat is mijn ongerept FlevolandDat is mijn ongerept FlevolandDat is mijn ongerept FlevolandDat is mijn ongerept Flevoland    

Waar willige bomen langs besloten dreven Waar willige bomen langs besloten dreven Waar willige bomen langs besloten dreven Waar willige bomen langs besloten dreven                                                                                                                         

En zwanenzang zingt oeverzwaluwloosEn zwanenzang zingt oeverzwaluwloosEn zwanenzang zingt oeverzwaluwloosEn zwanenzang zingt oeverzwaluwloos                                                                                                                                    

Dat is mijn wateromringDat is mijn wateromringDat is mijn wateromringDat is mijn wateromringd Flevolandd Flevolandd Flevolandd Flevoland    

Waar je kieken nog kunt dieven                  Waar je kieken nog kunt dieven                  Waar je kieken nog kunt dieven                  Waar je kieken nog kunt dieven                                                                                                                                  

En de ree vlucht voor de valse do       En de ree vlucht voor de valse do       En de ree vlucht voor de valse do       En de ree vlucht voor de valse do                                                                                                                                               

Dat is mijn ruimtelijk FlevolandDat is mijn ruimtelijk FlevolandDat is mijn ruimtelijk FlevolandDat is mijn ruimtelijk Flevoland    

Waar de hooglander smult van laaglandgras Waar de hooglander smult van laaglandgras Waar de hooglander smult van laaglandgras Waar de hooglander smult van laaglandgras                                                                                                 

En de snoek aast op de baars                        En de snoek aast op de baars                        En de snoek aast op de baars                        En de snoek aast op de baars                                                                                                                    

Dat is MIJN provincie, MIJN FlevolandDat is MIJN provincie, MIJN FlevolandDat is MIJN provincie, MIJN FlevolandDat is MIJN provincie, MIJN Flevoland    
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