uitslag optocht 't Hupke 1994
volwassenen individueel
prijs

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

omschrijving

deelnemer

of de ge nog worst lust
Karel met drie kleppen
Raad waar ie staat
Hedde gij ut ok al gehurd
Ik dender nie over de weg
Gemeentelijke rode loper
Pizza-lied
Wij geven u een gouden handdruk
Potloodventer
Ik ben muzikaal en getrouwd met haar
Wij zen de kaoie
Wij zijn er in getrapt
Mispoes
Wie deelt de lakens uit
..gelukkig heb ik meer verstand van ballen

Ted van Hoof
Bets Michiels-v/d Pas
Wim Vissers
Bram vd Ven / Joost Peys
Bart Lavrijsen
Frans van Luffelen
Peter van Hoof
Sarah Buytels / Anne Nuwenhout
Ard Maas
Ger van Herk / Martien de Goey
Jan Vermeulen / Cor vd Heyden
Groep vd Zanden
Nicole Michiels / Jolanda Peys
De allerbesten
Tommie Groenen

volwassenen groepen
prijs

1
2
3
4
5
6

omschrijving

deelnemer

Hondepoepprobleem
Gedl moet rollen
voor 't z(w)ingen de kerk uit
We staan bol van de lol
Ratje-toe
We zen mee dees daog nie meer wert

groep edwin pijnenburg
familie achterop (blaals bos)
Winkelcentrum
De Blikken
B.V. den Hoek
t Plein

volwassenen wagens
prijs

1
2
3
4
5
6
7
8

omschrijving

deelnemer

een dolle boel in de kikkerpoel
kom er mer eens op, ge moet er mer opkommen
Wij houden carnaval draaiende
All you need is love
Pinokkio zit op z'n gat
We hebben de koppe bij mekaor gestoke
Bllals gemintehuis is net 'n duivetil
Wij carpoolen

beemke
carolus simplexplein
Winkelcentrum
De knopers
B.V. den Hoek
Groep Adrie Vermeulen
Brandweer
Groep Peter Roymans

junioren individueel
prijs

omschrijving

1 Spuit elf

deelnemer

Luuk Meijer

junioren groepen
prijs

1
2
3
4

omschrijving

deelnemer

rupsenplaag
trom-petjes
Es de ouw het verrekke
n dolle mix

den hoek
winkelcentrum
de heilei
Beemke

