1. Ik hou van u – Noordkaap
De zanger Stijn Meuris uit Neerpelt maakt deel uit van de groep Noordkaap. En
wie Noordkaap zegt, zegt: ‘Ik hou van u’, een echte klassieker uit 1995. En
zonder twijfel onze verdiende nummer 1!

2. Marina – Rocco Granata
Als er één lied niet mag ontbreken in deze top 42 is het wel Marina van Rocco
Granata, de man die absoluut niet zoals zijn vader in de mijn wou werken.
Meteen was Marina ook een nummer 1 hit. Wie het hele verhaal van Rocco
Granata wil kennen kan best naar de film Marina kijken waarin de Limburgse
Matteo Simoni de rol van Rocco Granata speelt.

3. Op het dak van de wereld – Dana Winner
‘Op het dak van de wereld’ is uitgebracht in 1990 en is de allereerste single van
Dana Winner. Dit was een coverversie van de hit ‘Top of the World’ van de
Carpenters uit 1973.

4. Ellie – Regi Penxten
Stel je voor dat je een nummer schrijft over je dochter en dat dat dan een
nummer één hit wordt, dat zou toch geweldig zijn. Regi schreef dit nummer
voor zijn dochter Ellie Martha en ja hoor, het nummer uit 2018 werd wel degelijk
een nummer één hit.

5. Que viva la vida – Belle Pérez
Dé zomerhit uit 2005 van de Neerpeltse Belle Pérez. ‘Que viva la vida’ was in
de Benelux de soundtrack voor de animatiefilm Madagascar.

6. Sensualité – Axelle Red
Eén van haar eerste hits en meteen ook haar grootste toe nu toe. Uit 1993. De
Hasseltse Axelle Red heet eigenlijk Fabienne Demal.

7. Lift U Up – 2 Fabiola
Dé hit van Pat Krimson en 2 Fabiola ‘Lift U Up’ uit 1995 brengt iedereen, iedere
keer opnieuw, aan het dansen.

8. Verlaat me nooit – Salim Seghers
Een nummer uit 1972 en de grootste hit van Perenaar Salim Seghers, de
zingende meester op rust. Zeg maar: Jos Aerts in het dagelijkse leven.

9. Scared of Yourself – Zornik
De grootste hit van Zornik, de band van Limburger Koen Buyse.
Ze hebben verschillende radiohits, dertien TMF Awards, één platina album en
drie gouden albums op hun naam staan en stonden driemaal op Rock Werchter.
10. Wrong - Novastar
Wrong is een nummer van de Belgische band Novastar met Neerpeltenaar
Joost Zweegers als zanger. Het nummer verscheen op hun naar de band
vernoemde debuutalbum uit 2000. Op 27 september 1999 werd het nummer
uitgebracht als de debuutsingle van de band. Het werd ook hun grootste hit.

11. Désenchantée – Kate Ryan
Kate Ryan bewerkte het originele nummer Désenchantée van Mylène Farmer
en toverde het in 2002 om tot een nummer dat internationaal in de hitlijsten
stond. Het nummer stond in de top 10 van de Europese hitlijsten. Er werden
meer dan 600.000 exemplaren van verkocht.

12. Liefde is een kaartspel – Lisa Del Bo
‘Liefde is een kaartspel’ is een nummer van de Limburgse Lisa Del Bo. Het was
tevens het nummer waarmee ze België vertegenwoordigde op het
Eurovisiesongfestival 1996 in de Noorse hoofdstad Oslo. Ze werd 16de met 22
punten.

13. Is er een ander – John Terra
Johnny Henri Terwingen uit Mechelen-aan-de-Maas. Zeg maar: John Terra.
Niet ‘Iemand heeft je pijn gedaan’ of ‘De dag dat het zonlicht niet meer scheen’
was zijn grootste hit, maar wel deze: ‘Is er een ander tussen jou en mij’.

14. Something – Lasgo
Hun grootste hit. Met ‘Something’ scoorde Lasgo in 2001 in heel Europa. De
originele bezetting van Lasgo bestond uit producers Peter Luts en Dave
McCullen, beiden Limburgers, en de Antwerpse zangeres Evi Goffin.

15. Stuggle for Pleasure – Wim Mertens
Geboren in Neerpelt en opgegroeid in Linde-Peer: Wim Mertens. Componist,
pianist, contratenor, gitarist en musicoloog. Alstublieft. Veel stukken van
Mertens zijn gebruikt voor toneelvoorstellingen, films en documentaires. Dit
deuntje werd in 2000 gebruikt in de reclame van Proximus.

16. Toffer dan tof – Frimout
De band rond Stef Willems uit Leopoldsburg die dit jaar 10 jaar bezig is. ‘Toffer
dan tof’ is één van hun grootste hits. Ook een uitstekende live-band. Zo stonden
ze onder andere op een volgepakte Oude Markt van Leuven, twee keer op de
Gentse Feesten en spelen ze 15 concerten voor de Engie Parkies. Als
woordvoerder van het Vlaams Verkeerscentrum VIAS zien we Stef ook vaak op
tv.

17. The 6th Gate – D-Devils
D-Devils is een Belgische dance-act. Hun bekendste nummer was ‘The 6th
Gate’ daarmee scoorde de groep in 2000 goud in België en Denemarken en
platina in Griekenland. In Griekenland stond het nummer bovendien op 1 in de
officiële hitlijst. Daarnaast was het ook populair in Nederland, Canada, Mexico,
Brazilië en bij enkele radiostations in de Verenigde Staten. Het is het project
van Pieter-Jan Verachtert uit Hasselt. Ook nu staan ze nog regelmatig op de
planken op 90s-retrofuiven.

18. Limburgs volkslied – Maarten Cox
In 2017 bracht Neerpeltenaar Maarten Cox, bekend van radio, tv én muziek, zijn
versie uit van het alom bekende Limburgs volkslied. Waar in ’t bronsgroen
eikenhout… Zing het maar eens goed hard mee.

19. Walk on Water – Milk Inc
Milk Inc. moeten we natuurlijk niet meer voorstellen. De Belgische dance-act,
bestond uit producers Regi Penxten, Filip Vandueren en zangeres Linda
Mertens. In Vlaanderen haalden 31 van hun 34 singles de top 10 in de officiële
hitlijst. En dit was één van hun grootste hits.

20. I follow Rivers – Triggerfinger
Een nummer 1 hit uit 2012 mét de Limburgse drummer Mario Goossens. Mario
Goossens won in 2011 de Music Industry award als beste Belgische muzikant.
Limburg zit vol muziektalent, dat kan je wel horen vandaag.

21. Castles in the Sky – Ian Van Dahl
De eerste single van het Limburgse danceproject Ian Van Dahl: ‘Castles in the
Sky’, werd al opgenomen in 1998, maar werd toen geen hit in België. In 2001
werd datzelfde nummer plots wel een grote hit in verschillende landen over de
hele wereld. In het Verenigd Koninkrijk werd zelfs de derde plaats bereikt.

22. Van God los – Mona
‘Van God Los’ was het studioalbum van de Belgische rockband Monza met de
herkenbare stem van Stijn Meuris. Het werd in 2001 uitgebracht en is vooral
bekend van het titelnummer ‘Van God los’.

23. Troubadours – Miel Cools
Geboren in Herk-de-Stad en overleden in Hasselt op 1 juni 2013: zanger,
gitarist en kleinkunstzanger Miel Cools. We kennen hem ook van hits als Boer
Bavo en De soldaat.

24. Day after Day – The Tigers
De Tijgerhallen in Eksel… waar is de tijd. Johnny Tiger en zijn Tigers doen bij
vele Noord-Limburgers een belletje rinkelen. Met ‘Day after Day’ hadden ze
zelfs internationaal succes.

25. De ballade van het geluk – Freddy Birset
In maart vorig jaar overleed Freddy Birset. Hij werd 73. De Genkenaar begon
zijn carrière in het orkest van Rocco Granata en werd in de jaren 90
beroepsmuzikant. Hij creëerde een tiental albums. Birset is ook de grootvader
van Ibe Wuyts, de winnaar van ‘The Voice van Vlaanderen’. Freddy had een
voorliefde voor het Franse chanson, maar ook in het Nederlands maakte hij
mooie luisterliedjes.

26. Duizend sterren – Regi & Pauline
Pauline Slangen (19) uit Lommel won de talentenjacht ‘Regi Academy’ en
mocht bijgevolg op muzikaal vlak samen met die andere Limburger Regi aan de
slag.

27. Love Games – The Schmutz
Schmutz is een band uit Neeroeteren die in de jaren 80 wat hits had. vooral
bekend van hun hit Love Games in 1984 van het album Lip Service.

28. Lekker westers – Arbeid Adelt!
‘Arbeid Adelt!’ werd opgericht in 1981 door Marcel Vanthilt. Wie Vanthilt zegt,
denkt Leopoldsburg. De zanger werd in Lommel geboren in 1957.

29. De trein – Sabien Tiels
De Maaslandse Sabien Tiels dragen we een warm hart toe. Sabien was op jonge
leeftijd al zeer muzikaal. In 1986, toen ze amper tien jaar oud was, deed ze al
mee aan soundmixshows, waar ze J'aime la vie van Sandra Kim ten gehore
bracht.

30. Door veel van mij te houden – Frank Galan
Broer van Herman van Molle. Frank Leo Juul Van Molle. Zeg maar Frank Galan.
Dit was zijn grootste hit: ‘Door veel van mij te houden’. Wie Frank zegt, zegt
Pelt. Wist je dat hij al meer dan 30 jaar op de planken staat?

31. Table of Fools – IBE
IBE, artiestennaam van jonge Genkenaar Ibe Wuyts werd in 2019 bekend door
het winnen van het zesde seizoen van The Voice van Vlaanderen, waar hij in het

team zat van Koen Wauters. In mei 2019 bracht Ibe zijn debuutsingle Table of
Fools uit, die de top 15 haalde van de Ultratop 50. Bij de afrekening van Studio
Brussel kwam zijn debuutsingle voor 2 weken lang op nummer 1. De zanger
stond in 2019 ook op Rock Werchter Ook op 28 oktober stond hij 2 keer voor
een uitverkochte club in de AB. Zijn opa was… Freddy Birset, die andere
bekende Limburgse muzikant.

32. Feel the Fire - Astroline
Astroline was een Belgisch danceproject opgericht in de zomer van 1997 door
Limburgers Peter Luts en Stefan Wuyts. Het bestond tot 2001. ‘Smiling Faces’
en natuurlijk deze ‘Feel the Fire’ waren hun grootste hits.

33. Meisjes – Tony & De Hangmatten
Prettig gestoord, zot, niet wijs, klaar voor het gesticht, nooit gezien,
wereldklasse, knap, super grappig, … da‘s zo’n beetje in een notendop wat
Tony The Hangmatten na een optreden naar hun hoofd geslingerd krijgen. Al
30 jaar lang. Ze maakten enkele toffe liedjes, waaronder ‘Meisjes’.

34. I’m a Bird – Marco Z
I'm a Bird is een nummer van de Hasseltse zanger Marco Z. Het nummer kreeg
een nominatie voor een MIA in de categorie Hit van het jaar. Marco nam de
trofee niet mee naar huis, maar kreeg wel een Nielsen Airplay Award (2012)
voor het meest gespeelde Belgische nummer op de Belgische radio's.

35. Op de purperen hei – Louis Neefs
In de stille Kempen… op de purperen hei. Iedere Limburger kent het wel. Neen,
Louis Neefs is natuurlijk geen Limburger, maar we weten allemaal dat dit liedje
van de hand is van de Peerse componist Armand Preud’homme.

36. Secret – Absolom
Absolom was een Belgisch danceproject van producer Christophe Chantzis en
Jimmy Goldschmitz. De eerste hit van Absolom was meteen de grootste: Secret
bereikte in 1998 zowel in België als in Duitsland de top-10.

37. Trots op Limburg – L&M Band
Zijn we dat niet allemaal? L&M staat voor de twee zangers: Louis & Maurice.
Deze jongens spelen samen verzoekjes - alles wat het publiek aanbrengt – en
stonden al op ontelbaar veel podia. Wij onthouden ook altijd hun ode aan de
bronsgroene provincie.

38. Lieve Marina – Joe Hardy
Ons Limburgs muzikaal wonder kon natuurlijk niet ontbreken in deze lijst. Hij is
er altijd voor zijn fans en ook voor FM Goud. We kozen voor deze fijne
meezinger: ‘Lieve Marina’.

39. Forever – Dee Dee

Dance en Limburg… het was altijd een goede combinatie. In de zomer van 2001
kwam ‘Forever’ uit van Dee Dee. Het werd een hit bij ons, maar bijvoorbeeld
ook in de UK waar het in 2002 zelfs op nummer 12 in de hitparade stond. Dee
Dee is het pseudoniem van de Genkse Diana Trippaers.

40. Niet alleen – Nerveus
De Limburgse coverband Nerveus met roots in Houthalen-Helchteren. Ze
treden nog vaak op en bestaan al zo’n 20 jaar. In 2006 hadden ze een hitje met
‘Niet alleen’.

41. O Sarracino – Buscemi ft. Rocco Granata
Dirk Swartenbroekx, beter bekend onder zijn artiestennaam Buscemi, is de
zoon van voormalig Het Belang van Limburg-hoofdredacteur Richard
Swartenbroekx. Zelf is hij ook actief als journalist bij deze krant. In de zomer
van 2011 had hij een hit: ‘O Sarracino’ samen met Rocco Granata. Limburgser
kan niet.

42. Als een leeuw in een kooi – Feest DJ Lucki Luc
Vriend aan huis bij FM Goud: Feest DJ Lucki Luc, Luc Schiepers uit SintTruiden. Hij scoort op après ski parties momenteel met zijn cover van ‘Er staat
een paard in de gang’ en eerder al met deze bewerking van de gekende Willy
Sommers hit.

