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Enkelingen 
1  c.v. Z.O.T.  Vorst ien de grond. 
2  c.v. Ik   Ik zie gen klote 
3 c.v. Poos   Ik ga met mijn schoenmoeder walsen 
 
Duo's 
1 c.v. Baren boos  Met bar en boos op de foto. 
2 c.v. Duo smiet ze weg Wej gaeve én rundje 
3 c.v. Scherpetriene  Wij praten met dubbele tong. 
 
Trio's 
1 c.v. De Woepsers  Groesbeekse fundamentalisten 
2 c.v. de Schambrok  Vroeger worre wei rechter. 

c.v. Letste moment nog 
3  Gekloont   waor is de rest 
 
Groepen 
1 c.v. Flink ien de knoefel Een drankorgel ien d'n optocht is meer as zat. 
2 c.v. De Kaalderzeug Kwats over geleuf en ras zien wej zat, durum drinken wej samen uut ut 'arrevat'. 
3 c.v. de Sniekers  Burgt in Groesbeek centrum plannen blijven echter luchtkastelen 
4 c.v. Da mikt zat uut Problematiek grijskenteken auto's in Nederland en Groesbeek. 
5  c.v. Bor moj  De Grusbekse optocht is gold werd. 
6 c.v. Da liegt d'r nie uur Gruusbekse carnaval magische dagen 
7  c.v. Hoe hiete wej  ja, hij leeft nog 
8 c.v. De Snuggere Vrollie Groesbeekse carnaval op handen gedragen. 
9 c.v. Niks men achter  Wij dragen de Gruusbekse carnaval en werm hart toe,maar na deez daag zien wej gebroken 
10 c.v. Nie te halde  Wej zetten de Gruusbek wer af. 
11 c.v. De Neulers  We zetten ons met 11 jaar in de bloemen 
 
Wagens 
1 c.v. En moi iets  Kumt Gruusbèk nao grutste en verlichte optocht ok tot bloei ien ons bloemencorso? 
2 c.v. Ongeneujd  Gruusbek A-laaf. 
3 c.v. De Natte trop  Heb je na 5 uur last van je voet , tot aan je bol, dan komt de [para] ceta [mol]. 
4 c.v. De Niksnutters  Blaauboer spult vos-vangertje. 
5 c.v. Gen gezeik  waoter overlast ien't terp,mikt van Grusbek'n verzonken derp. 
6 c.v. Goed gek  Ezeltje strek je, tafeltje dek je. 
7 c.v. T' zal mien beneeje ien heel ons terp zien holes gepland, Gruusbek kriegt de grutste golfboan van ut land 
8  c.v. Efkes wachte   Prins Uurmenie kreeg vurig joar op de troon gen kans , dorum doet hij now de stoelendans  
9 c.v. Uutgekient  Middenstand verdwijnt uit het centrum, Groesbeek verandert in een spookstadje. 
10 c.v. De Schupers  me deez daag hoalen wei de musse uut 
11 c.v. De Herrieschuppers Wej walsen dur Gruusbek. 
 
Aanmoediging: 
1 c.v. De rest mot nog komen Bej ons zit er nie veul schot ien , maar wej zien wel ze zat als een kanon 
2 c.v. Wej zien wel  Dur d'n euro stoan wej ien 't rooi, doarum motten wej ien 't zwoart. 
 
VVV-prijs: 
1  c.v. T' zal mien beneeje ien heel ons terp zien holes gepland, Gruusbek kriegt de grutste golfboan van ut land 
 
Publieksprijs Omroep Groesbeek: 
1  c.v. En moi iets  Kumt Gruusbèk nao grutste en verlichte optocht ok tot bloei ien ons bloemencorso? 
 


