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Uitslag optocht Groesbeek / Keulen van Gelderland 2016: 
Enkelingen 
1. c.v. Moezoalig Alleen – Wij zijn schuinmarcheerders 
2. c.v. Héél Allenig – Ik heb alle beaaaand 
3. c.v. Rondum – Carnaval dinsdag in de tent ipv boerenbruiloft now gemaskerd bal 

Duo’s 
1. g.c.v. De Kalde Klets – De grote verdwijn truck 
2. c.v. Net Op Tiet – Tegenwoordig wordt alles opgeblazen 
3. c.v. De Woepsers – Wej hebben gen Sch(j)ans 

Trio’s 
1. c.v. De Scherpetrieners – Ik wou dat het afwas 
2. c.v. De Ons nie gezien – Trots fietsen wij door Groesbeek 
3. c.v. Simpel – Met de carnaval staan wij in bloei 

Groepen 
1. c.v. Vrouwkes – De Groesbeekse scheldnamen mogen niet vergaan, daarom hebben wij ze op een rijtje staan 
2. c.v. Fienut – Ien Gruusbek hebben ze ‘t hoog ien de bol, zollen ze d’r is meer ien sneejen 
3. c.v. Flink Ien De Knoefel – Radio Gruusbek nimt de touwkes ien eigen hand 
4. c.v. ‘n Gefoekst Trupke – Nadat Tonnie Petrers joarelang de gruupkes bezocht, schildert heej vandaog vur de 
letste keer de hele Gruusbekse optocht 
5. c.v. De Kabeltrekkers – Wij trekke Thee 
6. c.v. Dik en Mik – Engelse Wals 
7. c.v. Kiek ze Kieke – Gifgroen! Als blikken konden doden 
8. c.v. Zakko – ALLEEN MAR OPVLIEGERS KE. Umhoog get ie nie me 
9. c.v. De Biermuggen – Groesbeekse wijn. Wijncentrum Groesbeek 
10. c.v. De Vrollie Dots – Of die wiendmeulens er now kommen of niet, wej waaien me carnaval wel een dag of 
drie 
11. c.v. ‘T Kan Nie Op – Spookrijders 

Wagens 
1. c.v. De Stumpers – Stumpers goan on de roets met gouden koets 
2. c.v. Net Uutgebloazen – Gruusbekse woordenschat deel 2, wej zien zu trots as enne pauw op oons 
Gruusbeks dialect. Watn Gruusbeks muskus proate zu as ze zien gebekt. 
3. c.v. Das Goed Zat – Met deze daage kennen wej ons Self(n)ie mer 
4. c.v. De Soppers – Ok ien Gruusbek ston veul huus onder waoter 
5. c.v. Bej Mekoar Gerapt – Gemeentes samengegoan, d’n Gruusbekse omroep nor de moan 
6. c.v. En Moi Iets – Gruusbekse carnaval, uut de kunst 
7. c.v. Goed Gek – 10 joar vliege um de wagens geschilderd te kriege. Dur zien pensioen, motte deez 
‘Mesters’ut now eiges doen 
8. c.v. Binnendur – Hedde met d’n 4-daagse en camper bej, dan komde Checkpoint Charlie nie vurbej 
9. c.v. De Dopkes – Heel Gruusbek bakt me ons me 
10. c.v. De Niksnutters – Petje af voor Gruusbek 
11. c.v. Ongeneujd – De leeuw heeft ons in de steek gelaten 

Aanmoediging 
1. c.v. Gin Pries – Met carnaval is het net een sprookje 
2. c.v. Kiek ze Kieke – Gifgroen! Als blikken konden doden 
3. c.v. Ut is wa – Ut is wa, een kipfile(t) 

Groes-Beker 
1. c.v. De Niksnutters – Petje af voor Gruusbek 

 


