


Lied van Heks – Heers 

Gezongen en verteld door Kamiel Baldewijns: https://www.youtube.com/watch?v=IHbyBykUos4  

Herwerkt door Lazy Red Cheeks: https://www.youtube.com/watch?v=FME4kq579aM  

Voor de fun: reactie van Kamiel toen ‘m de herwerking hoorde: 

https://www.youtube.com/watch?v=8oloW2gUVA8) 

Het verhaal achter het lied:  

Dit lied is een echt kroegenlied. Het werd 80 jaar geleden veel gezongen in Heers. De mannen zongen 

dit lied tijdens de kermis als ze van café tot café gingen. In de loop der tijd zijn er veel variaties 

ontstaan, maar volgens Kamiel is deze versie het origineel. 

 

Ich kwaam van Broekom oaf 
Al op me gemoak 
Doa zag ich Djef Vanklay  
al in zen ezelkèr 

REFREIN:  
 
En in Heks es toch plezeir 
Doa goan ze beteen op zwier 
Doa goan ze goe op gank 
Soms drei weke langk 

 

Toen kwaam ich bij be 'josewei 
Deije kaffe is kadei 
Doa zaat Fons Lesec 
Dieje dronk niks als Trip lesec 

REFREIN 

Dan kom ich tot bij Sus 
Doa was toch alles jus 
En de sus zei zo haard 
Trek mich ens oan menne baard 

REFREIN 

Dan kom ich op den hoek 
Doa was de witte kloek 
Hij zet toen zo haard 
Blef van menne baard 

REFREIN 
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Toen kwaam ich bij Dupain 
Dieje schoot al in colère 
En hed dje drop gelet 
Wa constenceke tege uch zeit 

REFREIN 

Dan kwaam ich bij Matil 
Doa wast altijd stil 
En doar Hankens Jang 
Dieje ha van niemand ni bang 

REFREIN 

Dan kum ich bij Louisse 
Doa Hong e stuk saucisse 
En Bère rup zo haard 
Blef doa me uw poote de vanaaf 

REFREIN 
 
 
Dan kum ich bij Meule Jang 
Doa stonte ze in de rang 
Doa koum ene van ateroat 
En dronk de heil kletske oat 

REFREIN 

Dan koum ich to bij Roppe 
De magere was weir zot 
Toen riep hij haardop 
Murige hang ich mich up 

REFREIN 

 






