
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hieperdepiep hoera 
want het is	
koningsdag	
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 waaien met	de vlag.	
’t is feest, ’t is feest, 
heel het lang is mooi	oranje.  
Hieperdepiep hoera,  
want het is	Koningsdag.	
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 zingen met z’n allen, 
Met een brede lach. 
’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 tv. 
Jongens, meisjes, kom nu 
gauw,  
want heel de stad is rood wit 
blauw. 

Want het Koningsdag,  
ja het is Koningsdag. 
Leve de Koning! 
Want het Koningsdag,  
ja het is Koningsdag. 
Leve de Koning. 
 
Massa’s mensen op de 
been. 
Oranje is het om ons heen. 
De burgemeester gaat nu 
praten,  
houdt hem heel goed in 
gaten. 
Uit heel veel mensenlongen  
word ‘t Wilhelmus 
meegezongen. 
Mooie tonen niet gewoon,  
op fluit, viool en saxofoon. 
 
Want het Koningsdag,  
ja het is Koningsdag. 
Leve de Koning! 
Want het Koningsdag,  
ja het is Koningsdag. 
Leve de Koning. 
 
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 alle mag,  
op deze Koningsdag. 
 
Want het Koningsdag,  
ja het is Koningsdag 
Leve de Koning! 
Want het Koningsdag,  
ja het is Koningsdag 
Leve de Koning! 
Want het Koningsdag,  
ja, het is Koningsdag 
Leve de Koning! 
Want het Koningsdag,  
ja het is Koningsdag 
Leve de Koning! 
 
 
Hasselt stedelied 
Waar aan 't brede 
Zwartewater,	
ons oud stadje Hasselt ligt.	
Met zijn brede mooie kade,	
Waar het vol van schepen 
is.	

Roep ik trots, verheugd en 
blij: (2x)	
'k heb u lief o stad van mij  
(2x) 
	
Waar langs stille mooie 
grachten,	
ons een statig bolwerk 
noodt.	
Met haar pracht van boom 
en bloemen,	
en tot rust een toeven noopt.	
Roep ik trots, verheugd en 
blij: (2x)	
'k heb u lief o stad van mij 
(2x) 
	
Waar van d' oude mooie 
toren,	
't Carrillon zijn klanken 
strooit.	
Over weiden, stad en water,	
en tot verre word gehoord,	
Roep ik trots, verheugd en 
blij: (2x)	
'k heb u lief o stad van mij 
(2x). 
 
Wilhelmus 
Wilhelmus van Nassouwe	
ben ik van Duitse bloed.	
Den Vaderland getrouwen	
blijf ik tot in den dood.	
Een Prinse van Oranje	
ben ik vrij onverveert.	
Den koning van Hisspanje	
heb ik altijd geeerd. 
	
Mijn Schild ende betrouwen	
zijt gij, o God mijn Heer.	
Op u zo wil ik bouwen	
verlaat mij nimmermeer.	
Dat ik doch vroom mag 
blijven	
uw dienaar 't aller stond.	
De Tirannie verdrijven,	
die mij mijn hart doorwond. 
 
Lang zal hij leven & 
Hij leve hoog 
Lang zal hij leven, 
Lang zal hij leven,  
Lang zal hij leven in de 
gloria. 
In de gloria, in de gloria. 
 
Hij leve hoog, hij leve hoog. 
Hij leve hoog, hij leve hoog. 
Ja hoog, ja hoog. 
Hij leve hoog	


