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Uitslag optocht Groesbeek / Keulen van Gelderland 2017: 

Enkelingen: 
01. C.V. Gotti – De Zeeuwse Kust. 
02. De Kuier – Ik heb d’r enne loate vliege. 
03. Enne kwatser – Zij hebben mien op marktplats gezet. 

Duo’s: 
01. C.V. ´n Blad(je) Vol – We hebben een snipperdag. 
02. C.V. Kansloos – Effe bij-kletsen? 
03. C.V. ‘t is mar Knoei – Pliesie treedt hard op mè dees daag. 

Trio’s: 
01. C.V. Get ut nog – Wej heb’be ut zwoar me ons drieje. 
02. C.V. Simpel – Now wej nog mar drie keer per dag muggen pissen, kunnen wej deze dingen nie mer missen. 
03. C.V. Zus en Zo – Familie ui-tje. 

Loopgroepen: 
01. Gefoekst Trupke – Gruusbeks papier hier. 
02. CV Wej – Alle kerken lopen leeg, behalve die van ons. 
03. C.V. Fienut – Al 11 joar mugge wej op komme draave ien het Paradeperdje van ‘t Gruusbeks carnaval! 
04. C.V. De Biermuggen – Nijntje in het Groesbeeks, welk verhaal is de volgende in deze reeks. 
05. C.V. Zakko – Voetbalclubs ien Gruusbek genoeg, ut wut tied vur en rugbyploeg. 
06. C.V. Onnut – Bloas ze mar allemaal op! 
07. C.V. De Vrollie Dots – Me ‘t urste wiencentrum van ‘t land, kriege Gruusbekse druuve enne golde rand. 
08. C.V. De Natte Trop – Wej zien de neje jury (nie). 
09. C.V. ´t Kos Kwoier – Wie wil da now nie, sloape ien de Pastorie. 
10. Hos nooit 2.0 – Wej halle mekoar op de been. 
11. C.V. Flink! Ien de knoefel – De Giroesbeek liekt ons wel wat, wej doen mee me ons eigen Rad! 

Wagens: 
01. CV Bej Mekoar Gerapt – Vut ‘t circus get gen man mer van huus, dörum brenge wej ‘t bej de minse thuus. 
02. C.V. De Stumpers – Wej beheuren tot de oldtimers van d’n optocht. 
03. En Moi Iets – Dur Poelen zien pompoenen wurd Halloween as ‘t twedde carnaval gezien 
04. C.V. Net Uutgebloazen – Pokemon rage zurgt vur virtuele pret, ok gruusbekse jagers met virus besmet! 
05. C.V. Binnendûr – Wisseling van de wa.cht: neeje gruupkes mè alde schlagers grootgebra.cht. 
06. C.V. Goed Gek – Hedde als Pelgrim ow tocht over ut Pieterpad geloope, kunde beej de Parochie ien d’n 
zuvvenden himmel sloape. 
07. C.V. Das goed Zat – Enne Vette Wagen!!! 
08. C.V. Ongeneujd – Gruusbek verlangt wer nor ut lied van de radio piraat uit de vroegere tied. 
09. C.V. De Soppers – Krieg Am Niederrein 2.0 
10. C.V. De Niksnutters – Stoplichte ien terp uut Dan lupt t als enne trein vuruut. 
11. C.V. De Dôpkes – Noar zöveul joar mugge wej ok wèl unne keer prins zien! Umme-nie? 

Aanmoediging: 
01. C.V. Kiek mar Nie (5W) – Boer zoekt vrouw, me carnaval kiekt die nie zo nauw. 
02. Hos nooit 2.0 (4G) – Wej halle mekoar op de been 
03. C.V. Neejschierig (4G) – As neje CV, is ut D’rop of dur onder. 

Groes-Beker: 
01. C.V. Goed Gek (5W) – Hedde als Pelgrim ow tocht over ut Pieterpad geloope, kunde beej de Parochie ien 
d’n zuvvenden himmel sloape. 

 


