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�Schadereparatie
�APK keuring
�Onderhoud

Tevens uw adres voor benzine- en dieselkeuring
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Voorwoord van de Redactiecommissie
Het carnavalsseizoen is weer begonnen. We gaan er dit jaar weer vrolijk 
tegenaan. We hebben er weer fantastisch veel zin in!! 
Een jaar gaat snel, het vliegt voorbij en we vliegen zo weer naar een nieuw
komend carnavalsweekend met een mooie optocht en een leuk kindermiddag en
een mooi feest. Dit jaar valt het carnaval ook nog erg vroeg namelijk 2 
februari. Het tijdstip van de viering van carnaval is afhankelijk van de 
wisselende datum waarop Pasen jaarlijks wordt gevierd. Carnaval wordt gevierd
veertig dagen voor Pasen en eindigt bij aanvang van Aswoensdag.  Van oudsher
was het een eetfestijn, omdat het de laatste mogelijkheid was zich te buiten
te gaan voor de 40 dagen vasten, waarin men zich beperkte tot het minimaal
noodzakelijke.
Men zegt dat alleen carnaval onder de rivieren in Nederland gevierd wordt.
Maar dankzij vele creatievellingen wordt ieder jaar een groot feest geviert in
Burgerbrug en wordt volgens ons het tegendeel bewezen. 
Met carnaval in Burgerbrug doen veel mensen gezellig mee en de opkomst
wordt ieder jaar weer groter. Ook met de carnaval geldt: hoe meer zielen hoe
meer vreugd!!
Wij wensen u namens de carnavalsvereniging de Pontcivielen een heel plezierig
carnaval toe!!
Namens de redactie commissie, 3 maal Alaaf...
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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
Ruigeweg 6a
1754 HA Burgerbrug
Tel: 0226-38 12 15
Mobiel: 06-22 39 97 25
Email: info@bruingroenvoorziening.nl
Internet: www.bruingroenvoorziening.nl 

* AANLEG EN ONDERHOUD VAN TUINEN EN PARKEN * ADVIES * ONTWERP * BESCHOEINGEN *
BESTRATINGEN * TUINBEREGENING * VIJVERS * VLONDERS * SNOEIEN * BOOMVEZORGING 

* BOMEN ROOIEN * STOBBENFREZEN * MIDI KRAANVERHUUR * DRAINAGE * 
VCA gecertificeerd

“Het is een feest als wij bij u zijn geweest”
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Voor het vijfde jaar achtereenvolgens zijn wij de prinsessen van de carnavals
vereniging de Pontcivielen. Wij vinden het nog steeds leuk om mee te doen met
het carnaval. Maanden van te voren is de vereniging al bezig met de voorberei-
dingen van de carnaval. Men is momenteel druk aan het bouwen, mede omdat
dit jaar het carnaval erg vroeg is, en dan moeten we vroeg beginnen om op tijd
klaar te kunnen zijn voor de optochten. Ook is de kindercommissie bezig om
alles rond te krijgen voor het kindercarnaval. Zo is iedere commissie bezig met
zijn taken en zo heeft ieder lid van de vereniging zijn bezigheden. Wij willen
dan ook namens de vereniging iedereen die hard meewerkt om het carnaval
voor elkaar te krijgen bedanken!!
Groetjes Prinses Andrea en Prinses Cindy

Voorwoord van de Prinsessen
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www.rietdekkersbedrijf-eiland.nl

Heel compleet voor de
Veehouderij

St. Maarten
Vestiging: Stroet 1a

Mobiel �r.: 06-51713240

Modevakschool

Coba
www.modevakschoolcoba.nl

Coba Kleef
Belkmerweg 1

1754 GA
Burgerbrug

Tel: 0226-381467
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Optocht Burgerbrug 2007
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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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Kindercarnaval 2007
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Ook voor de complete verbouwing van uw badkamerAb Niezen
Grote sloot 92a Tel. 0226-381446
1754 JH Burgerbrug Fax 0226-381759

Mob. 06-51514889
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Burgerbruggers schrijven
Begin 2006 ging ik voor een standaard controle naar de gyneacoloog.
Bij die controle ontdekte de arts een groot goedaardig gezwel op een van mijn eier-
stokken. 
Ondanks dat het goedaardig was, moest het gezwel toch verwijderd worden omdat
het zo groot was als een baksteen. 
Hierdoor moest onze kinderwens even uitgesteld worden, en omdat het een vrij
zware operatie was, waarvoor ik ongeveer 8 weken uit de roulatie zou zijn, besloten
we vrienden en kennisen te vertellen wat er aan de hand was, zodat er geen wilde
verhalen en roddels de ronde zouden doen. 
Toen iemand van de carnavalsvereniging ons verhaal hoorde, vroegen ze mij of ik
zaterdag voor carnaval thuis zou zijn, want ze wilde me verrassen; dat deden ze met
alle mensen uit het dorp die ziek of zeer hadden.  Ik legde uit dat ik niet zeker wist
of ik wel tot de "doelgroep" behoorde, want ik lag immers niet ziek op bed.
Ik mankeerde wel wat, maar had daar op dat moment totaal geen last van. Pas na de
operatie zou ik aan bed gekluisterd zijn, en dat zou pas een week of 2 na de carnaval
zijn. Ze drukte mij op het hart dat dat niks uitmaakte, het ging erom dat ze van mijn
situatie gehoord hadden, en dat ze ons een hart onder de riem wilde steken, alvast
voordat de ellende zou beginnen. 
Ik had geen flauw idee wat me te wachten stond, maar ik zou thuis zijn, en dan zou
ik het wel zien. 
Tot mijn grote verbazing stond de volgende zaterdag er een delegatie car-
navalvierders volledig in kostuum voor mijn deur met een heerlijke fruitmand.
Tijdens de koffie legde ze me nog eens uit dat ze graag iedereen die het moeilijk
heeft, een hart onder de riem wilde steken, en dat ze toch echt vonden dat ik daar
ook bij hoorde. 
Ik wist eerst niet zo goed wat me overkwam, maar besefte wel dat dit een geweldig
initiatief was, waardoor ik me enorm opgenomen voelde binnen het dorp. Want dat we
nog maar net een paar jaar in Burgerbrug woonde maakte ze niks uit, en ze lieten op
deze hartverwarmende manier merken dat ze begaan waren met onze situatie. 
Ik wil de carnavalsvereniging daarom via deze weg nogmaals bedanken voor dit
geweldige initiatief, het heeft me toen enorm goed gedaan! 
Blijf dit vooral doen voor mensen die ziek
zijn, of het op een andere manier
moeilijk hebben, want ik kan uit eigen
ervaring vertellen, dat het diegene
echt heel erg goed doet om op deze
manier gesteund te worden!
Ramona Harberts
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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.
Telefoon 0226-381481

Burgerbrug

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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Ook dit jaar organiseren wij weer een leuk kindercarnaval.
Dit maal voor de tweede keer in “De Woelige Stal”.
Zoals jullie vorig jaar gemerkt hebben is de ruimte beperkt. Daarom willen wij
u als ouder/verzorger vragen uw kind/kinderen om 14.00 uur te komen brengen
en vervolgens de zaal niet te betreden. U kunt in het gezellige voorcafé wacht-
en tot het einde van de kindermiddag (+-16.00uur). Time fly’s when your having
fun.  
Wij hebben een heel leuke middag voor de kinderen in petto en ze zullen zich
dit jaar zeker niet vervelen.
Natuurlijk is er aan het einde van de middag een prijs uitreiking voor het
mooiste/origineelste kostuums. Niemand gaat met lege handen naar huis!!!
Dit jaar heb je ook grote kans om volgend jaar met jou verhaal in ons carnavals
boekje te staan. Schrijf het idee van het ontstaan van jou/jullie
kostuum/thema in een leuk verhaaltje met eventueel een paar foto’s en lever
deze tijdens de kindermiddag in bij prins carnaval “Hendrik de 10e ”. Wie weet
staan jullie volgend jaar in ons blad.
Heel veel schrijf/knutsel plezier en tot ziens op de carnavals middag.
Met carnavaleske groet de kindercommissie

Kinder carnaval 2008
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Bolhoedenpraat
Ook bij de bolhoeden gaan de jaartjes tellen. Je kan merken dat je geen 18
meer bent. Maar door onze werkzaam heden binnen en buiten de vereniging bli-
jven we toch op de been. We  zijn beide actief als zefstandige ondernemers,
en ook binnen de vereniging hebben we verschilende funties. Gelukkig zijn we in
staat om her en der nog wat te sponseren. Zo krijgt de vereniging er 20
nieuwe stropdassen bij en ook zullen de hesjes worden vernieuwd.
u ziet ook het leven van een bolhoed gaat over rozen
Een 3 maal alaaf, de Bolhoeden
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Uw Gastheer: Pieter boontjes 
Heereweg 284, 1873 GC Groet, Telefoon: 072 5092227 Fax: 0226 344817

Internet: www.duingroet.nl E-mail:: info@duingroet.nl

openingstijden 
maandag 15:00 uur
dinsdag  gesloten
woensdag gesloten
donderdag 15:00 uur
vrijdag       15:00 uur
zaterdag 12:00 uur
zondag   12:00 uur
zomer seizoen iedere dag geopend vanaf 12:00 en in het weekend vanaf 10:00 uur

Voor al uw evenementen,ook bruiloften en partijen
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Het is al weer ruim tien jaar terug dat de Zijpe 400jaar bestond.
Wie herinnert zich niet de vele evenementen, de versierde brug, zwanenraces
en de optocht door de gehele Zijpe .
Daar waren wij de “pontcivielen” ook goed vertegenwoordigd met 3 wagens
reden we toen mee. De oude boerderij , het Zijpersluis huisje en de molen
hoe kwamen we op de ideeën , je moet wat bouwen dat in het teken stond van
dat evenement dus de hoofdwagen werd de molen die je in de zijpe vind.
Ja een molen bouwen op een praalwagen dat viel toender tijd nog niet mee ,
in de schuur bij Willem Waal aan het bouwen, al snel kwam het geraamte in
zicht , met rietmaten bekleden was een optie maar rietdekkersbedrijf t’ Eiland
wilde onze molen wel van riet voorzienmits hij daarna in de tuin mocht staan.
en ja daar staat hij nu al meer dan tien jaar te pronken en telkens als ik er
langs rij denk ik wat is het verleden toch prachtig.
dus als u door de Ruigeweg rijd bij Schagerbrug daar staat nog steeds de
molen.
Met carnavaleske groeten, Bolhoed Piet

Daar bij die molen
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Zaterdag 2 Februari
Groot Carnavalsfeest met:
Duo Rob en Dree

Zang,Karaoke, Entertainment

Live Music!!
Kijk ook op: www.debuuren.nl

Het adres voor de gezellige borrel en de lekkere trek bij uitstek!!
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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
22.00 uur Uitreiking van de ’’Skeve Hean’’ 
23.11 uur Demasque en prijsuitreiking verkleden.
23.30 uur Feesten tot de kleine uurtjes

Zaterdag
2 februari 2008
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Gert-Jan Hopman

Grote Sloot 72 1754 JG  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 20 Juli 2008
Jaarmarkt Burgerbrug
Van 09:30 tot 16:00

Voor inlichtingen of vragen:
V. Schipper tel.: 0226-381788

Pedicure*, Manicure, Voetreflexmassage en Hydromassage
* Ook voor diabetici
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Er waren dit jaar gelukkig niet veel dorpsgenoten ziek. Dit vinden wij prettig
omdat we liever iedereen gezond willen zien. 
We hadden toch een aantal bezoekjes te doen. We willen graag bij de mensen
een hart onder de riem steken die het nodig hebben. Het geeft ons in ieder
geval een goed gevoel om op bezoek te gaan. Meestal is het ook gezellig, we
hopen dan ook dat iedereen het ook gezellig en leuk vond dat we langs kwamen. 
Het afgelopen jaar zijn we op bezoek geweest bij mevrouw Veul in Tuitjenhorn,
Roel Krul, Yvonne Heinis en de jongste telg………

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/Jongste Telg 2007
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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
 different

Colnago
Batavus
Be One

Gary Fischer
Giant
Klein
Storm

Koga-Miyata
Cannondale

Isaac
Trek

Internet: www.beukersbikecentre.nl
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Ook dit jaar organiseerde de vereniging een klaverjasdrive bij Café De Buuren
Het weer was goed dus konden er wel eens veel mensen deze avond te klaver-
jassen komen. Dit viel niet geheel mee maar met 8 tafels was de avond aardig
vol. De kastelein had ook zijn best gedaan en het was gezellig en warm in de
stal. Na de opening door de altijd opgewekte en vrolijke Hr. Rampen begon men
aan de eerste ronde waar zoals altijd weer een prijs aan de eerste 70 roem
was verbonden, gewonnen door Marco en Heidi verliep alles vlekkeloos. Na wis-
seling van tafels ging het weer hard tegen hard en de uitgeloofde prijs voor de
70 roem, deze ging naar Monique en Marina verliep ook deze ronde rustig.
De laatste ronde moest het gaan gebeuren voor sommigen om nog een grote
prijs te bemachtigen, ook hier was er weer een 70 roem prijs en wel voor Fam
J v/d Stoop. Hierna werden de lijsten opgehaald en ging men over tot de prij-
suitreiking, hieruit bleek dat Jan Kees  en Simone met 5749 punten de eerste
prijs hadden gewonnen. Gefeliciteerd namens de vereniging, de tweede prijs
was voorde Fam Hykamp met 5596 punten, de derde prijs ging naar Henk en
Cees met 3321 punten. Namens de vereniging wil ik Café De Buuren bedanken
voor hun gastvrijheid en de verdere sponsoren anders was deze avond niet
mogelijk. 
Hieronder volgt de verdere uitslagen.
4    Cees en Rik                              4834 pt
5    Fam J v/d Stoop                      4783 pt
6    Monique en Marina                    4753 pt
7    Marco en Heidi                        4698 pt
8    Nico en Riet                            4615  pt
9    A Lulofs en D Krul                   4604 pt
10 Tuinstra en Neef                    4429 pt
11   Leo en Nico Borst                     4420 pt
12   Karin en Marike                       4321 pt
13   Fam Mol                                  4126 pt
14   Marco en Marcel                      3947 pt
15   Bronke en Vermeulen                3914 pt
16   T Rampen en W de Beurs 3510 pt Poedelprijs.
Gazant van het Bolse Plein
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BURGERVLOTBRUG
Rijksweg 19

Tel. 0226-383652

COMBITEX & EVEN
ANDERS

�OORD-SCHARWOUDE
Juliana van Stolbergstraat 59

Tel. 0226-315536

WWW.COM-ANDERS.NL
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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



26



27

Groot Carnaval 2007
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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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Het is alweer bijna carnaval!!                                                         
We zijn alweer weer onwijs druk bezig om een leuke en mooie kar te bouwen
voor het carnaval dat dit jaar wel erg vroeg is.                  
We zitten alweer voor het tweede jaar bij de overbruggers en dit jaar zijn we
met ze negenen. Cheryl, Lonneke, Melissa, Paul, Jordy, Sylvia, Joselien,
Suzanne en Ilke. Dus we kunnen dit jaar weer heel hard aan de gang. We gaan
ook met onze kar optochten rijden. Vorig jaar waren we naar Waarland en dit
jaar gaan we op bezoek bij de “Bessenpappers” in Warmenhuizen en de
“Knorrenburgers” in St. Maarten. 
Natuurlijk hopen we dat het heel mooi weer is! 
We willen ook nog even een oproepje doen aan de kinderen in het dorp! We zijn
voor volgend jaar weer opzoek naar een nieuwe jeugdraad! 
Dus word je volgend jaar bijna 12 of ben je al tussen de 12 en 15 jaar en vind
je het leuk om net als ons een kar te bouwen en met de hele vereniging op pad
te gaan.. dan moet je even bellen!!     Lonneke: 0226-381691     

Sylvia: 0226-381446
We hopen dat jullie allemaal met ons meegaan en neem gerust je klasgenootjes
mee dat is wel zo gezellig!!
ALAAF!!!  De Overbruggers!

Overbruggers
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Antoniszstraat 22, 1752 AE St. Maartensbrug
Mobiel: 06-50498112
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De Skeve Haen 2007 is uitgereikt aan de Burgerbrugse Kids Club voor hun
inzet voor de jeugd in Burgerbrug. Arinna Rampen nam de prijs in ontvangst.

Wij, de Pontcivielen hebben u, onze dorpsgenoten weer nodig.
Wij hebben uw stem nodig! Wie krijgt de Skeve Haen in 2008??

Laat ons weten welke persoon, welk bedrijf of welke vereniging of instelling
een pluim verdient wegens zijn/haar verdiensten voor ons dorp in 2007.

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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Belkmerweg 34
1754 GC Burgervlotbrug
Tel. +31 (0)226-381541
Fax. +31 (0)226-383283
www.loonbedrijfhoogland.nl
info@loonbedrijfhoogland.nl
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Meester Bollplein 3
1754 KK Burgerbrug
Tel.: 0226-381540

06-53786061
E-mail: djvanwichen@quicknet.nl

Recreatieboerderij “POLDERZICHT”
GROEPSACCOMODATIE voor 16 en 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: Henk Beekhoven Adjudant: John Rampen
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 Bruin
Raadsleden:
Niels Kooy: Jonkheer der rijdende takelaars, Charmeur van de woelige stal.

Vincent Schipper: Graaf der limo’s, Biker van het slappe zand.

Daan Bruin: Kapper van de snelle grasmat en het groene stuikgewas, 
Pakker van de goudgele rakker.
Robin Schipper: Surfer van website tot apenstaartje, Hoofdschakelaar van
wissel tot stoptrein.
Stephan Horn: Bezorger der pretpakketten, Spraakwater van de kleine uurtjes.
Perry Bosman: Hoeksteen der metselaars, Baron van olijkheid tot
vrolijkheid.

Marcel Bosman: Wegenpiraat van plus tot min, Bosjesman van de Selchardijk.
Arie Schager: Wijsheer van de knutselende doe ‘t zelfer, Entertainer van de
hippe muziek en de flitsende lichten.
Sjoerd Postma: Beschermheer van het straatmeubilair, Ridder van het zwarte
goud.
Radek Pawlak: 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
Restaurant Duingroet
Dennis Kooij
Ramon Kruithof
Diana Ridderbos
Timmerbedrijf Piket
Iwema Bouw

Onze Adverteerders

Naam:
De Watersnip
Altach
Beukers 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
Barry Stoop

Sponsors kindercarnaval 2008:
Iwema bouw / van Wichen bouw B.V.

Met speciale dank aan:
Fam. van der Heijden(bouwlocatie praalwagens)

Wij zien u, groot of klein graag
verkleed terug op 2 Februari 
tijdens ons carnavals spektakel


