
 

Gebrouwe in Limburg 

Vurdat ge 't wet, 't is echt woar                                                                                                                                     
is water veranderd in beer                                                                                                      

vurdat ge 't wet, dan is ’t kloar                                                                                                                      
dan is de groete daag heer 

en dan inens zal 't vur ow stoan                                                                                                                      
't glaas dat giet nar de mond                                                                                                                          

straks als 't werk dan wir is gedoan                                                                                                                          
't lake langoet op de grond 

dan zurge weej vur enne stevige bojjem                                                                                                           

'n goj ontbijt, in de zon, achter in de wei                                                                                                                    

't donkere broed en in iene oajem                                                                                                           
de ierste slok, dat kan ik ok, ik duj mei 

't lieghangend fruit dat wuurd geplukt                                                                                                                        

we doon alles op os gemaak                                                                                                                           
de volle mand teage 't lief gedrukt                                                                                                                

alles nar eige smaak 

't aroma van heer dat is wat ge pruft                                                                                                                      

oet eige tuin, alles mog                                                                                                                                
alles van wat de natuur os guft                                                                                                                   

we hebbe van alles genog 

water en gist, hop en wat mout                                                                                                                          
en op ’t end wat snippers brons greun eikehout 

met hiel veul liefde, in 'n groet vaat                                                                                                               
dan kan ’t riepe                                                                                                                                                                                                                        

straks dan keumt d'n dageraad 

dan giet de deksel d'r af                                                                                                                          
kunde d'r blind op vertrouwe                                                                                                                                                              

echt 't druupt d'r vanaf                                                                                                                                       
dit is in Limburg gebrouwe 

dan zulde zeen                                                                                                              
't verhaal het zichzelf geschreve                                                                                                             

en elk seizoen dat mot d'r oaverhin                                                                                                                           
en al din tied dicht bij owzelf gebleve,                                                                                                         

vanaf 't begin 



 

d’n ierste hap, vol in ’t schoem                                                                                                                                         

din pakke we same                                                                                                                                                      
doar onder d'n noteboem 

dat iene moment, d’n ierste kier                                                                                                                
dan stroemt 't nar binne                                                                                                                           

dat vergeate weej noeit mier 

dan giet de deksel d'r af                                                                                                                                   
kunde d'r blind op vertrouwe                                                                                                                            

echt, 't druupt d'r vanaf                                                                                                                                    

dit is in Limburg gebrouwe 

dan zulde zeen                                                                                                                                                                          
't verhaal het zichzelf geschreve                                                                                                                                                                    

en elk seizoen dat mot d'r oaverhin                                                                                                           
en al din tied dicht bij owzelf gebleve                                                                                                     

vanaf 't begin 

en giet de deksel d'r af                                                                                                                                                                    

kunde d'r blind op vertrouwe                                                                                                                                  
echt 't druupt d'r vanaf                                                                                                                                        

dit is in Limburg gebrouwe 

ow, doar keumt de allerierste fles al aan                                                                                                                         
ow, d'n dop din giet d'r af, ik schrik d'r vaan                                                                                                                

en ik preuf, 't smakt, heb ik zelf gemakt                                                                                                            
'n kopere kleur en ‘n eige geur 

dan zulde zeen                                                                                                                                 
't verhaal het zichzelf geschreve                                                                                                                       

en elk seizoen d'r oaverhin                                                                                                                        
en al din tied dicht bij owzelf gebleve                                                                                                                                            

elke daag opnij leave in de brouwerij 

rap 

gebrouwe in Limburg                                                                               

gebrouwe in Limburg 

dan zulde zeen                                                                                                                                                                   
't verhaal het zichzelf geschreve                                                                                                                    

en elk seizoen dat mot d'r oaverhin                                                                                                    

en al din tied dicht bij owzelf gebleve                                                                                                         
elke daag opnij leave in de brouwerij 



 

dat is mijn vaderland. Limburgs dierbaar oord 

 

[Muziek: Tren van Enckevort en Jack Poels, tekst: Jack Poels] 
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