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Schadereparatie
APK keuring
Onderhoud

Tevens uw adres voor benzine- en dieselkeuring

www.gebrhoogland.nl



3

Voorwoord van de Herder en Herderin der “Woelige Stal”

Hallo allemaal,
Zoals iedereen inmiddels wel weet, is Café De Buuren alias “De Woelige stal” al
jaren het vertrouwde thuishonk van c.v. de Pontcivielen.
Na een toch wel grondige verbouwing vorig jaar is Café De Buuren behoorlijk
groter geworden. Hier door is ook "De Woelige stal" dit jaar veel ruimer.
Zo is er nu meer ruimte voor grotere creatie’s  en meer personen tijdens het
groot carnaval. 
Zag je het voorheen niet zo zitten om tijdens de carnavalsavond als een
"haring in een ton" te staan in het kleine voorcafé, en hier door maar niet te
gaan? Nu worden er ook zitjes gecreëerd zodat er nu ook gezellig bij elkaar
gezeten kan worden.
Ook nieuw dit jaar is, dat er vanaf 22.00 uur een beperkte snackverkoop is in
het achtergedeelte.
We hopen dat het dit jaar weer een fantastisch knalfeest gaat worden en
wensen iedereen  een hele gezellige carnaval toe.

Koos & Imelda

Herder en herderin 
der “Woelige stal”
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APK

Automobiel

Brandstofstofstation

ONDERHOUD EN VERKOOP VAN
NIEUWE EN GEBRUIKTE AUTOMOBIELEN

A.P.K. Keuringsstation

24 uur zelftankservice “MAREES”

Burgerweg 42 - Burgerbrug - Tel. 0226-381221

BRUIN  GROENVOORZIENING
Het hoveniersbedrijf voor: 
- Aanleg & onderhoud van tuinen en parken
- Aanleg van drainage & tuinberegening
- Tuinontwerp
- Straatwerk
- Kappen van bomen (ook grote)
- Snoeihout versnipperen tot Ø 25 cm
- Boomstammen uitfrezen

Het is een feest, als wij bij u zijn geweest!
Ruigeweg 6a 1754 HA Burgerbrug
Tel: 0226 381215   Mobiel: 06 22399725                 
Kijk op internet: www.bruinbeheer.nl
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Er werd ons gevraagd om ook wat leuks te schrijven voor in het carnavalsboekje. Dat doen wij
natuurlijk graag. 
Voor het vierde jaar zijn wij, Andrea & Cindy de prinsessen van onze carnavalsvereniging. Wij
vinden het erg leuk om te doen en iedere keer is het een eer om weer mee te mogen doen. 
We hebben er ook dit jaar weer veel zin in en we zijn van plan om er weer een mooi feest van te
maken. Wij hopen dat er ook dit jaar weer veel kinderen en mensen met ons meedoen en mogen
genieten van het mooie feest. Het is erg leuk om met een club mensen het carnaval te organis-
eren. Samen maak je er weer een groot feest van. 
Vorig jaar veel plezier beleefd met onze ridderkasteel. Het is dit jaar een verrassing wat de bouw-
commissie maakt. 
Volgens ons wordt het dit jaar extra gezellig want het kindercarnaval wordt gevierd in Café de
Buuren. Zo kunnen de ouders ook gezellig langskomen en een koppie doen of een borreltje
halen. 

Tot ziens met de carnaval!!!!

Groeten,

De Prinsessen

Voorwoord van de Prinsessen
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Coba Kleef
Belkmerweg 1
1754 GA Burgerbrug
Telefoon 0226-381467

Het adres voor:
⇒ het maken van uw eigen kleding,
⇒ een opleiding Costumière, 

Coupeuse en Lerares.
⇒ een fijne kneepjes cursus
⇒ reparatie- of veranderwerk
⇒ Patronen op maat getekend
⇒ Men kan eventueel de stof laten 

knippen.

www.rietdekkersbedrijf-eiland.nl

Heel compleet voor de
Veehouderij

St. Maarten
Vestiging: Stroet 1a

Mobiel Nr.: 06-51713240
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zaterdag 11 februari 2006 zijn we met de bus vanuit de woelige stal vertrokken voor
een dagje ouderwets carnaval feesten in Sneek, in Sneek zult u denken vieren ze
daar ook carnaval, ja dat doen ze en goed ook. CV de Oeletoeters bestaat namelijk al
33 jaar en net als 11 jaar terug waren er weer vele verenigingen uit het hele land
uitgenodigd om in Sneek een groot feest te maken.

in het begin van de middag bestond uit een 11 kroegentocht met begeleiding van ver-
schillende blaaskapellen en boerenkapellen uit het hele land. Ik kan u vertellen dat
wij de 11 kroegen helaas niet gehaald hebben, maar die 5 waar we wel geweest zijn,
waren berengezellig. Ondertussen was de prins met zijn lieftallige hofdames en
trouwe adjudant bezig met allerlei ceremoniële plichtplegingen.

Om een uur of half 5 eindigde de kroegen tocht voor het stadshuis waar een
gedeelte van de prinsen en hun gevolg op het bordes van het stadshuis stonden en de
blaaskapellen er voor.
De “spuit 11” van CV de Oeletoeters was ook aanwezig om alle aanwezigen onder een
regen van confetti te bedelven. Onze prins Jos met zijn gevolg had de beste plaat-
sen van het hele plein en konden het concert van de kapellen goed volgen.

Na het middagprogramma was er een heerlijke boerenkool maaltijd in restaurant de
stolp, waar ook het jubileum feest gehouden werd. Hier hebben we allemaal heerlijk
van een bordje Hollandse kost met een dikke rookworst gegeten. Hierna even  uit-
buiken met een bakkie koffie en de 5000 meter voor mannen op de TV er bij aan.

Zo rond een uur of half 8 zijn we met zijn allen de feestzaal in gegaan en hebben
daar nog even gezorgd dat de Pontcivielen weer in vele huiskamers te zien waren,
(Piet Paulesma kwam namelijk het weerbericht presenteren) de commissaris van de
koningin van friesland dhr. Ed Nijpels heeft het feest om kwart over 8 officieel
geopend waarna onder begeleiding van de blu huster dakkapel alle aanwezigen prinsen
op het podium werden onderscheiden door de Oeletoeters, Samen met de overige
verenigingen hebben de Pontcivielen tot in de kleine uurtjes de stolp onveilig
gemaakt.

CV de Oeletoeters bedankt voor deze geweldige dag, en tot over 9 jaar als wij 55
jaar bestaan.

3 maal Alaaf,  

Hoofdschakelaar van wissel tot stoptrein

33 Jarig bestaan C.V. de “Oeletoeters” uit Sneek
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Dirk: 06-51503744

Wim: 06-15540301

Belkmerweg 51
1753 GD Sint Maartensvlotbrug
Tel.nr.: 0226-381463

V.o.f. Gebr. Waal

www.gebrwaal.nlWaal2000@planet.nl
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Enkelingen
1 Cartoon Network Monique Verduin
2 Lieveheersbeestje Sam Dekker
3 Cowboy Luuk Dekker

Paren
1 WK 2006 Tim & Mike Disseldorp
2 Elfjes Noortje Ridderbos & Lorette Schoone
3 Ziekenfonds/Particulier Lonneke Blaauboer & Lisanne Kamps

Groepen
1 Sprookjes figuren Romy Lulofs, Jessie Rampen, Anja Rampen
2 Holland House Juanita, Maurice, Quirien Raat, Marlies Borst
3 Schijf van 5 Anne Borst, Tim Nuchelmans, Emmy van Diepen, 

Femke Hoekstra, Tiffany Samolo

Uitslagen Kinder carnaval
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Ook voor de complete verbouwing van uw badkamer

Ab Niezen
Grote sloot 92a Tel. 0226-381146
1754 JH Burgerbrug Fax 0226-381759

Mob. 06-51514889



Uitslagen Groot carnaval 2006
Enkelingen:

1. Kippenziekten                                  Henk Beekhoven
2. De leeuw van de postbank Marleen Dijkhof
3. De jaren vijftig                               Ab Slijkerman
4. Prins der prinsen                             Jordy Horn
5. cow girl                                          Laura Groen
6. Bolhoed Piet Schipper                      Marco Lulofs 

Paren:

1. Het Holland Heineken huis                André Boontjes en Dennis Kooij
2. De kippenopruimingsdienst               Lonneke van Dam en Leonie Poland
3. Mijn schoonvader is timmerman        Sarah Polak en Debbie Ketelaar
4. Je geweten                                     Danielle Horn en Doortje Mosch

Groepen:

1. De tweelingen                                  Nel Kooij, Rose Giesinger,
Betty Beekhoven, Tineke Pankras,
Arina Rampen, Patricia Dusseldorp
Wendeline Lulofs en Willemijn Dijkhof

2. De bouwvakfietsers                        Dirk Pankras, Michel Pankras, 
Klaas Kooij en Kuno Giesinger.

3. Vlotbrug                                        Sidney Raat, Rianne Blaauboer en 
Johan Borst

4. Aviko                                             ?
5. Vader Abraham en zijn smurfen       ?     

11
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Zeer veel nieuwe werktuigen, o.a. Lely, P.Z., Wifo en
nog veel meer op voorraad.

Importeur van Gramegna spitmachines

Levering ook via de handel. Burgerbrug
Telefoon 0226-381481

Dealer Zetor, Hürlimann en Claas tractoren

www.wnkramer.nl

A.P.K. Keuringen
Reparatie & Onderhoud

van alle merken
Verkoop gebruikte auto’s

Stroet 73 1744 GL St. Maarten
Tel.: 0224-552633
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Hi, hallo kinderen van Burgerbrug!

Wij van de kindercommissie zijn verantwoordelijk voor het wel en wee van de
kindercarnavals middag.

Ook dit jaar willen wij het succes van afgelopen jaren evenaren! Hier hebben
wij jullie hulp natuurlijk hard bij nodig en rekenen wij er dus op dat jullie weer
in grote getalen en prachtig    verkleed op deze middag komen opdagen.

Van onze kant uit hebben wij dezelfde dj’s als vorig jaar uitgenodigd die jullie
met een geheel eigen show zullen vermaken, (dus trek je dansschoenen maar
aan!). Het grootste verschil is dat we het dit jaar bij Café de Buuren gaan
organiseren i.p.v. de Herboren Toren. Hierdoor is het mogelijk dat jullie ouders
ook voor in het café een eigen feestje kunnen bouwen. Nadat de meest prach-
tige, onherkenbare en vreemde creaties in de optocht aan héél Burgerbrug zijn
vertoont worden jullie dus bij de Woelige Stal verwacht, waar het grootse
feest zal los barsten en uiteraard de prijsuitreiking zal plaatsvinden. Dit wordt
weer gedaan door een vakkundige jury, voor iedere categorie (enkel, dubbel of
groepen) zijn er 3 prijzen. Dus verkleed je op je mooist of zo origineel moge-
lijk en maak kans op een mooie prijs. Verder is er voor iedereen na afloop nog
een presentje.

Dus, tot ziens op 17 februari in de Woelige Stal!

Kinder carnaval
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Bolhoedenpraat

Wij bolhoeden Hans Horn en Piet Schipper zijn voor uit strevend Hans is ges-
tart met een eigen koerier dienst en Piet is als zelfsandig bouwvakker actief.
Maar ondanks blijven we actief bij de Pontcivielen Hans doet groot carnaval
en Piet heefd de jeugd weer onder zijn hoede met ,hij heeft de taak van Yvone
en Maarten op zich genomen dat wil zeggen bouwen van een praalwagen en
verder alles regelen wat er bij de overbruggers te regele valt.
Zo gaan we proberen om in het voorjaar weer een fiets vierdaagse te organis-
eren. Verder helpen we bij het kinder carnaval.
Zo ziet U dat de oudjes nog steeds actief zijn

DEZE BOLHOEDEN PRAAT WERD U AANGEBODEN DOOR HANS EN PIET

PS mocht u nog in het bezit zijn van verf dan houden wij ons aan bevolen

De Bolhoeden
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Voor diverse evenementen en partijen

PPiieetteerr  BBoooonnttjjeess  GGrroottee  SSlloooott  1144,,  11775544  JJEE  BBuurrggeebbrruugg  TTeell::  0066--5522661111666600
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Na een paar drukke jaren, waarin jullie zomaar midden in de vereniging rolde
en waarbij mede dankzij jullie vele evenementen een groot succes werden.

Jullie inzet en enthousiasme was  erg aanstekelijk en werd vooral door de
kinderen van de jeugdraad erg gewaardeerd en overgenomen, zo zijn er vele
mooie wagens gebouwd de afgelopen jaren, en waren de kindermiddagen zeer
geslaagd, ook de kinderbingo, playbackshow en fietsvierdaagse zijn evene-
menten waar we niet om jullie heen kunnen, 

Wij wensen jullie veel succes bij de drukke bezigheden die jullie voor het dorp
zullen blijven doen,

Namens CV de Pontcivielen bedankt voor de jaren, dat jullie ons geholpen
hebben,

Surfer van website tot apenstaartje

Maarten en Yvonne Bedankt!
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Grotesloot 64 
1754 JG Burgerbrug        

                     Tel: 0226-381691  

Het adres voor                      
de gezellige borrel en de lekkere trek bij uitstek ! ! ! !   

 
Zaterdag 17 februari : Groot carnavalsfeest met : 

 

Duo Rob en Dree. 
Zang, Karaoke, Entertainment. 

Live music ! 
Kijk ook op : www.cafedebuuren.nl 
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09.30 uur Prins Hendrik de 10e en zijn prinsessen Andrea en Cindy brengen een bezoek
aan de zieken en de jongste telg

13.15 uur Grote carnavalsoptocht door Burgerbrug o.l.v drumband ’’Kunstzin’’ uit             
Julianadorp

14.00 uur Aanvang Kindercarnaval in de zaal van ‘’De Woelige Stal’’ (cafe De Buren)
Daar zullen de kinderen weer worden vermaakt met een top artiest, en gaan de
hele middag de beentjes van de vloer

Voor de beste verklede zijn er prijzen en ieder kind gaat met een presentje naar
huis

15.00 uur Prijsuitreiking van de praalwagens in het voorcafe van’’De Woelige Stal”

16.00 uur   Carnavalsmiddag voor de kleinste is afgelopen en kunnen weer door hun ouders
worden opgehaald.

20.30 uur Carnavalsfeest voor jong en oud in ’’De Woelige Stal’’

Met leuke prijzen voor de origineelst verklede eenlingen, paren en groepen
Voor jurering dient men uiterlijk om 22.00 uur binnen te zijn

De muzikale omlijsting is deze avond in handen van het wel bekende duo ROB
en DRE, met om 24.00 uur een verrassing namelijk KARAOKE met ROB en 
DRE

22.00 uur Uitreiking van de ’’Skeve Hean’’

23.11 uur Demasque en prijsuitreiking verkleden.

23.30 uur Feesten tot de kleine uurtjes

Zaterdag
17 februari 2007
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Gert-Jan Hopman

Grote Sloot 133 1754 JD  Burgerbrug
Tel. 06 21 55 05 09 Fax 0224 56 12 84

Voor diverse Las & Constructie werken:
ϕ Staalconstructies
ϕ Stalen trappen, Hekwerken & Bordessen
ϕ Aluminium mig lassen

Zondag 15 Juli
Jaarmarkt Burgerbrug

Van 09:30 tot 16:00
Voor inlichtingen of vragen:

V. Schipper tel.: 0226-381788

Pedicure,  Manicure,  Voetreflexmassage  en  Hydromassage
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CV “de Pontcivielen” 
Boekje 2004 / 2005

Laat het eventjes weten als……
Uw kind, man, vrouw, moeder, vader, buurman, buurvrouw, vriend of vriendin
tijdens het carnaval ziek is. De carnavalsvereniging vindt dat met name de
zieke kinderen tijdens dit weekend niet vergeten mogen worden. Het is voor
deze kinderen al een teleurstelling om deze feestelijke dag niet mee te kunnen
maken, laat staan dat we ze dan ook nog eens niet verblijden met een 
ziekenbezoekje. 

Neem hiervoor contact op met Michel Pankras (tel. 383253) of Fam. Rampen
(tel. 381574)

Ziekenbezoek

VADER ZIEK?
MOEDER ZIEK?

ZIEK
KIND??
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CV “de Pontcivielen” 
Boekje 2004 / 2005

Pondomo woonbeton
Westox Designvloeren  
Kunstharsvloeren
Gietvloeren

Onze vloeren zijn:
ϕ zeer slijtvast
ϕ bestand tegen olie, zuren, zout
ϕ voor binnen en buiten
ϕ hygiënisch, goed te reinigen
ϕ diverse kleuren, motieven en patronen
ϕ milieuvriendelijk
ϕ niet ontvlambaar
ϕ voor industrie, particulier en openbare

werken

info@altach.nl www.altach.nl

It’s time to be d
ifferent

Colnago
Batavus
Be One

Gary Fischer
Giant
Klein
Storm

Koga-Miyata
Cannondale

Isaac
Trek



CV “de Pontcivielen” 
Boekje 2004 / 2005

Zoals elk jaar dit keer ook weer voor de kerst de jaarlijkse kersklaverjasdrive in
Café De Woelige Stal. Onder leiding van John werden er deze avond 9 tafels
ingeschreven, wat toch weer een vooruitgang is bij het jaar daarvoor toen waren er 8
Tafels. De herbergier had voor deze avond weer de nodige 
kersversiering opgehangen wat het er erg gezellig van maakten.

Rond de klok van half negen werd er begonnen,  de eerste ronden werd er rustig
gekaart maar nadat de leiding had vertelt dat de eerste 70 roem een prijs opleverde
was het niet zo rustig meer en werd er om deze prijs gestreden en wel deze werd
gewonnen door Mevr Vermeulen en Gerard Haster.
De 2e ronden ging ook weer voorbij waar geen prijs werd gewonnen door de 70 roem,
maar deze werd in de 3e ronde gewonnen door de Fam The Dekker en wel de bek-
ende roomboter. 

Tussendoor was de kerstman ook nog langsgeweest met het jaarlijks presentje wat
door ieder weer werd gewaardeerd. Ook de nodige hapjes werden uitgedeeld en
beschikbaar gesteld door de herbergier.
Hiervoor natuurlijk dank namens de carnavalsvereniging, hierna over tot de prijsuit-
reiking van deze avond. Allereerst de poedelprijs deze ging naar Karin en Frans met
3476 punten gefeliciteert namens ons hopelijk dat het de volgende keer beter gaat
vandaar het spel kaarten om te oefenen.
De eerste prijs deze avond ging naar Evert en Leny uit Warmenhuizen met 5498 pun-
ten, de tweede prijs naar Dick Stamis en Ab Niezen met 5293 punten en de derde
prijs naar Henk Timmers en Kees Duin met 5126 punten.
Mensen gefeliciteerd met de behaalde plaatsen, hierna volgende de rest van de uit-
slag, hierbij wil ik Tineke bedanken voor de prijzen kopen, de kerstman en de her-
bergier voor de gastvrijheid.

Hieronder volgt de rest van de uitslag:

Fam Breed                                                          5022 pt
Fam Rademaker                                                    4971 pt
Annie Lulofs en Dineke Krul                                  4969 pt
Huite Hobma en janny Keetman                             4901pt
Bets Kos en Annet Kos                                         4752 pt
Mevr Vermeulen en Gerard Haster                       4723 pt
Joep en Simmone                                                  4696 pt
Jeannet Rosmalen en Tinneke Pankras                4460 pt
Tamis Rampen en Willem de Beurs                       4416 pt
Fam The Dekker                                                    4213 pt
Mart Roos en Cees Zwart                                    4030 pt
Moniqke Niesen en Marina Sluys                          3925 pt
Lou en Sil                                                              3924 pt
Fam J vd Stoop                                                     3577 pt
Karin en Frans                                                      3476 pt

Kerstklaverjasdrive

23
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CV “de Pontcivielen” 
Boekje 2004 / 2005

BURGERVLOTBRUG
Rijksweg 19
Tel. 0226-383652

COMBITEX & EVEN ANDERS

NOORD-SCHARWOUDE
Juliana van Stolbergstraat 59
Tel. 0226-315536

SCHAGEN
Molenstraat 42
Tel. 0224-216313
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CV “de Pontcivielen” 
Boekje 2004 / 2005

Melodie: Heb je even voor mij

Jalalalalala, jalalalala, jalalalala, jalalalala, jalalalala

Carnavalsweken, oheo
feest voor veel leken, oheo

We gaan er wat van van maken, oheo
we zullen ‘m even raken, oheo

Refrein:
Doe je handen in je zij,

kijk dan heel goed naar mij,
wat nu gebeuren gaat,

nee dat zie je niet op straat,
met z’n allen in een rij.

Doe je handen in je zij,
kijk dan heel goed naar mij.

Iedereen er achtereen,
niemand blijft nu nog staan,
laat je nou maar lekker gaan.

Jalalalalala, jalalalala, jalalalala, jalalalala, jalalalala

Ik ben uitgegleden, oheo
Dat was de reden, oheo

Dat ik niet de tijd zag, oheo
daarom niet naast jou lag, oheo

Refrein

Jalalalalala, jalalalala, jalalalala, jalalalala, jalalalala

Refrein

Pontcivielenlied
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CV “de Pontcivielen” 
Boekje 2004 / 2005
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CV “de Pontcivielen” 
Boekje 2004 / 2005
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CV “de Pontcivielen” 
Boekje 2004 / 2005

Het adres voor:

Stalmest en G.F.T. strooien met de nieuwe 12m2 breedstrooiers * drijfmestverwerking
met sleepslang * 15m2 zodebemester en 15 m2 bouwlandbemester * maaien * walen *
grassen met taarupwagens of zelfrijdende hakselaar & grote silagewagens * alle werkzaamhe-
den voor gras-, hooi- of stropersen * eventueel wikklen * alle werkzaamheden in
de maisbouw met nieuwe zaaimachine * ploegen * spitten * kilveren * kraanwerkzaamhe-
den, eventueel met sorteergrijper *

Wij staan het aanstaande seizoen weer geheel voor u klaar.
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CV “de Pontcivielen” 
Boekje 2006 / 2007

Hallo allemaal, 

Wij hebben een hele grote verandering ondergaan. Vorig jaar zaten we nog in
de jeugdraad.
Maar dit jaar dragen we de naam "Overbruggers", we zijn erg blij met deze
titel. Vorig jaar hadden we als kar het thema "hightech"
We zijn met de kar eerst naar Sint Maarten geweest. Het was erg koud, dus
onze benen gingen van de vloer, we hebben het heel erg naar ons zin gehad. 
De week erna hadden we Carnaval Burgerbrug op zaterdag. 
Eerst hadden we de optocht door Burgerbrug, daarna gingen we naar de
"Herboren Toren "voor het kindercarnaval. 
De kinderen chips en drinken geven. Er kwam een clown en 2 dj's.
Wij, de jeugdraad gingen ook nog op het podium dansen. Daarna gingen we met
de hele club eten bij café "de Buuren". S Avonds hadden we het groot carnaval
en sommigen van ons zijn daar ook heen geweest. De volgende dag weer optijd
naar Warmenhuizen. Daar is het altijd heel erg koud. Dus moesten we weer
met de benen van de vloer.

Het was zeker een leuke carnaval vorig jaar.
Dit jaar hopen we er ook weer wat moois van te maken. We zijn druk bezig met
de kar en we zijn erg blij met de hulp van Piet Schipper.
Het wordt vast weer een mooi feest. 

3 maal Alaaf 
“De Overbruggers "

Overbruggers
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CV “de Pontcivielen” 
Boekje 2004 / 2005

De Skeve Haen 2006 is uitgereikt aan Hans Iwema voor het restaurerenvan de
stolp boerderij op de Hoek Burgerweg/Grote sloot. Hans nam de prijs met
gepaste trots in ontvangst.

Wij, de Pontcivielen hebben u, onze dorpsgenoten weer nodig.
Wij hebben uw stem nodig! Wie krijgt de Skeve Haen in 2007??

Laat ons weten welke persoon, welk bedrijf of welke vereniging of instelling
een pluim verdient wegens zijn/haar verdiensten voor ons dorp in 2006.

Ik/wij ……………………….. vinden dat de Skeve Haen dit jaar naar.................................
……………………………………………...............................................................……………………………….……
toe moet, omdat hij/zij ........................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................

Inleveren kan tot 18.00 uur op de avond van Groot carnaval bij Café de Buuren
en tot vrijdagavond voor carnaval 22.00 uur bij Café Halfweg.

FORMULIEREN OOK AANWEZIG BIJ DE BUUREN EN HALFWEG.

De Skeve Haen
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CV “de Pontcivielen” 
Boekje 2004 / 2005

ARJAN ERIKS TRANSPORT
NATIONAAL & INTERNATIONAAL

GECONDITIONEERD TRANSPORT
BLOEMEN & PLANTEN - GROENTE & FRUIT

BESTEMMINGEN
FRANKRIJK - ENGELAND - DUITSLAND - ITALIE

SPORTLAAN 21 1747 GR TUITJENHORN
TEL. 0226-395269 MOBIEL 06-53144617

Meester Bollplein 3
1754 KK Burgerbrug
Tel.: 0226-381540

06-53786061

E-mail: djvanwichen@quicknet.nl

Recreatieboerderij “POLDERZICHT”
GROEPSACCOMODATIE tot 20 personen
Belkmerweg 10
1754 GA Burgervlotbrug-Petten
Tel. 0226-383077 Fax 0226-383580
Internet : www.boerderij-polderzicht.nl
Email      : polderzicht@wxs.nl

Peter en Yvonne Slijkerman 
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Raad van elf
Prins: HHeennkk  BBeeeekkhhoovveenn Adjudant: JJoohhnn  RRaammppeenn
Prins Hendrik de 10e                              Ridder van de razende wielen
Prins der Pontcivielen                             Gazant van het Bolse plein
Landheer der Ierse gronden                   Vanger van de gladde vis

Prinsessen: Cindy Bakker en         Andrea Duin

Raadsleden:

NNiieellss  KKooooyy: Jonkheer der rijndende takelaars, Charmeur van de woelige stal.

VViinncceenntt  SScchhiippppeerr: Graaf der limo’s, Biker van het slappe zand.

DDaaaann  BBrruuiinn: Kapper van de snelle grasmat en het groene stuikgewas, 
Pakker van de goudgele rakker.

RRoobbiinn  SScchhiippppeerr: Surfer van website tot apenstaartje, Hoofdschakelaar van
wissel tot stoptrein.

SStteepphhaann  HHoorrnn: Bezorger der pretpakketten, Spraakwater van de kleine uurtjes.

PPeerrrryy  BBoossmmaann: Hoeksteen der metselaars, Baron van olijkheid tot
vrolijkheid.

MMaarrcceell  BBoossmmaann: Wegenpiraat van plus tot min, Bosjesman van de Selchardijk.

AArriiee  SScchhaaggeerr: Wijsheer van de knutselende doe ‘t zelfer, Entertainer van de
hippe muziek en de flitsende lichten.

SSjjooeerrdd  PPoossttmmaa: Beschermheer van het straatmeubilair, Ridder van het zwarte
goud.

RRaaddeekk  PPaawwllaakk: Raadsheer van het gezag, Bollensorteerder van Zwanenplein
tot ‘t Rijpje.

Jos Dijkhof: Oud prins van onder de Linde, wijsheer van de vereniging.
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De carnavalskrant van "de Pontcivielen" kon ook dit jaar slechts van de persen rollen, 
dank-zij de fantastische medewerking van de adverteerders. Bedankt daarvoor!!

In deze uitgave mochten wij advertenties opnemen van de volgende bedrijven:

Naam:

Eetcafe Halfweg
Werner Kruyer
Jos Berepoot
Jack Bakker
Gebr. Hoogland
Aad Kramer
Cees Ruiter
Bruin groenvoorziening
Cees Zwart
‘T Eiland
Coba Kleef
Dirk Pankras
Gebr. Waal
De Kraker B.V.
Peter de Graaf
Nipro hengelsport
Jongejan
Veuger
Van den Berg
J. Wit
Cafe De Buuren
Bouwbedrijf V.O.F. Z&B
Pieter Boontjes
Dennis Kooij
Ramon Kruithof
Diana Ridderbos

Onze Adverteerders

Naam:

De Watersnip
Altach
Beuker Bike Centre
Hopman
W.N. Kramer B.V.
Jan Kleef
Transportbedrijf Bouwes
Nanne autoservice
Lida Kos
Taxi 3000
Haulo
De Doorbraak
Dekker B.V.
Gerard Kamper
Snabbel, Knabbel en Babbel
Loonbedrijf Borst
Country Creations
Ab Niezen
Arjan Eriks Transport
Polderzicht
Van Wichen bouw B.V.
Slijkerman tegels
Margriet Kleef
Combitex
Ton Huiberts
Onderhoudsbedrijf Piet Schipper

Tot ziens op 17
Februari tijdens ons
Carnaval Spektakel


