
























































































































WE.C. 

1 948 1 995  S O J aar 

H et  g rote  W E C- lied 

( melodie:  Kleine café aan de haven) 

In '48 is alles begonnen 
De voetbalclub was toen een feit 

De kleuren van WEC waren toen nog zwart- wit 
Maar dat wisselde al na een tijd 

Het begin was best moeilijk met vallen en opstaan 
Het v iel allemaal niet zo mee 

Maar WEC mag er zijn,  ja dat is nu bewezen 
En iedereen is er tevree 

re fre in :  	Vijftig jaar Wijbosch en Eerde Combinatie 
Dat is toch echt wel een mooie prestatie 
Wijbosch en Eerde we gaan er tegenaan 
Wijbosch en Eerde al v ijftig  jaar bestaan 

Voetbal een sport die je doet met zijn allen 
Het is er voor jong en oud 

J e speelt voor het plezier maar ook om er to winnen 
Z odat je WEC in ere houdt 

En later gezellig  nog naar de kantine 
Dat zorgt nog voor wat vertier 

Een grote familie dat is wat we willen 
S amen heel veel plezier 

re fre in :  	Vijftig jaarWijbosch en Eerde Combinatie 
Dat is toch echt wel een mooie prestatie 
Wijbosch en Eerde we gaan er tegenaan 
Wijbosch en Eerde al v ijftig  jaar bestaan 

Hier op De Glorie zijn we met z'n allen 
Ter ere van dit gouden jaar 

We mogen best trots zijn op dit resultaat 
J a,  we hebben het mooi voor mekaar 

Een club zoals WEC v ind je nooit ergens anders 
Z oals deze is er maar een 

We hopen dat dit nog heel lang zo zal blijven 
Want WEC is voor ons nummer I 

re fre in :  	Vijftig jaar Wijbosch en Eerde Combinatie 
Dat is toch echt wel een mooie prestatie 
Wijbosch en Eerde we gaan er tegenaan 
Wijbosch en Eerde al v ijftig  jaar bestaan 
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