
Nr.  Uitvoerende deelnemer  Motto Cat.

1).  B.C. Boys Zonder Naam  We zijn aan het space GW

2).  De geest van B.C. Hoevekestijn  Ge WIT nie wagge ziet en ge WIT nie wagge hoort, de geest van E

 B.C. Hoevekestijn zet zich nog één laatste keer in d’n optocht 

 voort! T’is jammer maar waar, na 21 jaar is ut bouwe klaar!

3).  B.C. DwT (Da Witte Tonnie)  De Jeugd zit in hogere atmosfeer en witte nie wa ze zien GW

4).  De geest van B.C. Hoevekestijn  Ge WIT nie wagge ziet en ge WIT nie wagge hoort, de geest van P

 B.C. Hoevekestijn zet zich nog één laatste keer in d’n optocht 

 voort! T’is jammer maar waar, na 21 jaar is ut bouwe klaar!

5).  De enne van ut aontje  Ge wit nie wa ge ziet meej al deez prijze GG

6).  B.C. Leve De Lol  Ge Wit Nie Wa Ge Ziet in oonze bierbrouwerij GW

7).  Djeno en Friends  Ge wit nie wa ge ziet, zijn salaris steeds dikker en KW

 de boeren gaan failliet!

8).  Peer, Wout en de brakken  Ge wit nie wa ge ziet, vrèmde vogels ziengen 't 'oogste lied!!! KG

9).  B.C. Aktief  Ze bakke der niks van GW

10).  De geest van B.C. Hoevekestijn  Ge WIT nie wagge ziet en ge WIT nie wagge hoort, de geest van KG

 B.C. Hoevekestijn zet zich nog één laatste keer in d’n optocht 

 voort! T’is jammer maar waar, na 21 jaar is ut bouwe klaar!

11).  Toos Kijkdoos  Ge wit nie wa ge ziet, onze prins op wereld reis! Da kan toch niet? E

12).  B.C. Dun Deurzetters  Ge Wit Nie Wa Ge Ziet in Oons Circus GW

13).  B.C. D'n Peej  Ge wit 't altijd pas als ge t ziet mej B.C. D'n Peej, mar we doen MW

 van t jaor wel al wir vur de 22e keer mee

14).  B.C. de Ko'Kus  Errie oep de prerrie GW

15).  De Husvrouwkus  Ge wit nie wa ge ziet nun nieuwe priens in ut riet GG

16).  De herrieschoppers  We geven carnaval een zettje GW

17).  De Moekes van de Vleet  Ge ziet ut goed, wij viere FEEST KG

18).  B.C. De Leuttrappers  Rond de wereld GW

19).  B.C. 't Mot Kunne  We “witte” wa we zien GG

20).  B.C. Duimen Omhoog  Ge wit nie wa ge ziet onze foodtruck festival MW

21).  C.V. de Narrekus  Heb je je eigen al gezien. Ge wit niet wat je ziet. Van de lakei GW

 en hofdame krijg mensen een spiegel

22).  De geest van B.C. Hoevekestijn  Ge WIT nie wagge ziet en ge WIT nie wagge hoort, de geest van GG

 B.C. Hoevekestijn zet zich nog één laatste keer in d’n optocht 

 voort! T’is jammer maar waar, na 21 jaar is ut bouwe klaar!

23).  Liev-Loza  Un blik in dn toekomst … ge wit nie wag ge ziet KG

-  Prinsewagen met W'ornouwus  - BK
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Motto: Ge wit nie wa ge ziet


