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Voorwoord Prins Hendrik de 9de

Dit jaar bestaat de carnavalsvereniging 50 jaar en dat is dan ook goed gevierd in de Uitkijk
te St. Maartensbrug.

Wij hadden12 carnavalsverenigingen uitgenodigd voor ons prinsenbal. Het werd nog even
spannend omdat het s’middags begon te sneeuwen en het niet meer stopte, zodat iedereen
met een slakkengangetje naar het feest kwam waardoor de laatste vereniging om half tien
binnen kwam zeilen. Maar evengoed hulde aan deze verenigingen dat ze dit hebben
doorgezet zodat het een geslaagd feest is geworden.
Met zo’n 280 man in de Uitkijk werd, onder muzikale leiding van Paul Vlaar en orkest, het
feest goed ingezet. De organisatie zat goed in elkaar om dit tot een succes te maken.
Ook het optreden van het dweilorkest “de Knorhanen” uit Den Helder was een groot succes.
Voor alle plichtplegingen t.o.v. de Pontcivielen kwamen wij in een aparte zaal bijeen om
iedere vereniging zijn prins en zijn gevolg de gelegenheid te geven om ons te feliciteren met
het 50 jarig bestaan. Onze dank gaat ook uit naar de goede samenwerking met de
beheerders van de Uitkijk die er alles aan gedaan hebben om deze avond te laten slagen.                                                      

Helaas waren wij genoodzaakt om naar een ander dorp uit te wijken omdat er in ons eigen
dorp geen gelegenheid bestaat om op deze schaal een feest te organiseren. 
Vijftig jaar is toch maar een halve eeuw dat diverse dorpsgenoten zich ingezet hebben voor
dit gebeuren. Het mooie hiervan is dat er nog steeds een deel van de jongeren zijn die zich
hiervoor willen inzetten.

Ik zelf heb een jaar of 30 geleden nog een prinsenbal meegemaakt waar een nieuwe prins
werd gekozen ik geloof dat het ene Pereboom was.  In ieder geval was dat in de tijd dat de
knäckerbroodjes nog omgekeerd opgegeten werden i.v.m. de hoeveelheid boter die in de
kuiltjes gingen zitten. Toch is er een teruggang van belangstelling te constateren  met name
de groep van de Overbruggers welke  is komen te vervallen bij gebrek aan belangstelling
Dit was de groep van waaruit er toch weer nieuw bloed naar voren kwam voor met name de
raad en diverse commissies enz.

Ik wil hier nog graag eens uitleggen wat de vereniging  zoal doet voor dit dorp en op die
manier misschien de jonge mensen enthousiast te maken voor het carnaval.
O.a. organiseren wij weer elk jaar de jaarmarkt,de kerst klaverjas, het kindercarnaval en
het groot carnaval.
Aan dit alles gaat behoorlijk wat werk aan vooraf wat allemaal op vrijwillige basis wordt ver-
richt. Nou hiervoor hebben wij dan ook jullie jongeren nodig  die hun schouders er onder
willen zetten om een zo goed mogelijke toekomst te garanderen voor het voort bestaan van
een vereniging die zo zijn bijdrage levert aan een leefbaar en gezellig Burgerbrug.

Ik hoop natuurlijk ook dit jaar weer op een succesvol en gezellig carnaval en u weet dat kan
alleen maar met de medewerking van u als dorpgenoten.

Met carnavaleske groeten en een  3 maal alaaf
Prins Hendrik de 9e
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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
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Wat heeft Heintje Davids nou met carnaval te maken, vraagt u zich misschien
af. Nou Heintje kwam steeds weer terug als hij gezegd had, dat het de laatste
keer was. En dat was nou vorig jaar bij mij ook het geval, ineens stond daar
weer Prins Confucius. Daar onze Prins Hendrik de 9e voor werk in het buiten-
land was mocht ik het nog een jaartje de staf overnemen. Samen met de
Prinsessen Andrea en Ilke startte we met het ziekenbezoek. Daarna een
prachtige optocht en na de optocht op naar de woelige stal waar de kinderen
vermaakt werden door onze kindercommissie, en een optreden van de clown
Ronald Mc Donald. 
Vervolgens was er de prijsuitreiking van de mooist verklede kinderen. 
De praalwagens werden weer in het zonnetje gezet ook hier was een prijs win-
naar! Toen wat bijkomen met wat eten en drinken, tijdens het eten kreeg ik uit
handen van onze Adjudant John een pracht mini prins overhandigt daar voor de
25 jaar actief betrokken bij het carnaval gebeuren in Burgerbrug. Hierna was
het de beurt aan de groot carnaval met weer een hoop verkleden
feestvierders. De Skeve Haan mocht ik aan de oud burgermeester Anja van
Apeldoorn-Pruijt overhandigen Ik zeg wel “oud burgermeester” maar dansen
kon ze voor twee. De prijs uitreiking verliep lekker vlot dus we konden erna
snel weer in polonaise, lekker verder feesten en zo bleef het nog lang onrustig
in de Woelige Stal. 

Tot carnaval 2010 waar ik weer gewoon als Bolhoed ten toneel zal verschijnen
samen met Hans. 

Piet Schipper

Heintje Davids

5



www.rietdekkersbedrijf-eiland.nl

Pedicure*, Manicure, Voetreflexmassage, Hotstone en Hydro-massage
* Ook voor diabetici

Voor mooie boeketten en bloemstukken,

ook voor bruidswerk en rouw arrangementen
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Helaas heeft Prinses Andrea besloten het kroontje dit jaar over te dragen, de drukke
bezigheden met het bedrijf van raadslid en partner Daan, de komst van hun dochter
Marilène, de bouw van een nieuw huis  en het de kans geven van een jongere generatie 
prinsessen leiden tot dit besluit. Gelukkig voor de vereniging blijft zij wel zeer actief als lid
betrokken. Zo verzorgt Andrea elk jaar keurig de kledij van de raad van 11 en prins en
prinsessen, is ze de schatkist bewaarder van de Pontcivielen en zorgt ze ervoor dat alles op
op tijd geregeld is en ieder zijn spullen inleverd voor dit prachtige boekje.

Wij willen namen alle leden van de Pontcivielen Andrea bedanken voor de vele mooie jaren
als Prinses.

Namens de redactie commissie een 3 maal 

Afscheid van Prinses Andrea
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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

Aangeboden: Japanse Haver
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Pontcivielen zoekt leden met de C-factor!

Voetbal, tennis, gitaarles en ga zo maar door en dan vraagt de carnavals vereniging ook nog
of je in de Jeugdraad of bij de Overbruggers wilt komen. Wij zijn op zoek naar nieuwe
leden die het voortbestaan van de Pontcivielen op zich wil kunnen garanderen.

De laatste jaren begeleid ik de Jeugdraad en de Overbruggers, maar nu de Overbruggers
langzaam bij de  Raad van elf worden betrokken zijn we op zoek naar nieuwe eugdraadleden
en Overbruggers. Als je bij de Jeugdraad wilt komen moet je  minimaal in groep 8 zitten en
niet ouder dan 16 jaar zijn.

Wil je Overbrugger worden dan is de leeftijd 16 tot 18 jaar. Dan ga je mee naar de prinsen-
ballen en  bouwen jullie een eigen praalwagen. Ook helpen jullie mee met de andere
activiteiten van de Carnavalsvereniging. Zo worden jullie langzaam voorbereid en begeleid
voor o.a. het organiseren van de jaarmarkt, het Kinder Carrnaval, de optochten, het maken
van het carnavalskrantje, de website en organiseren van de kerst klaverjasdrive.

Dus denk jij dat je de C-factor hebt en ons kan helpen of wil je nog meer weten neem dan
contact op met een van de bestuursleden of ondergetekende.

Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst !

Bolhoed en begeleider jeugdraad Piet Schipper
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Heel compleet voor de

Veehouderij

St. Maarten

Vestiging: Stroet 1a

Mobiel Nr.: 06-51713240

Modevakschool

Coba

www.modevakschoolcoba.nl

Coba Kleef

Belkmerweg 1

1754 GA

Burgerbrug

Tel: 0226-381467
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U heeft hem vast wel zien lopen, die man die voortdurend met z'n camera in de aanslag, van
alles en nog wat een foto moet maken tijdens het Carnaval.

Deze man ben ik, de Pontcigraaf dus. Al weer een aantal jaren maak ik van veel van de even-
ementen van de pontcivielen foto's voor het boekje of voor de website.

Het maken van foto's is een hobby, die ik in mijn vrije tijd graag doe, en waar ik tijdens
carnaval nuttig gebruik van maak.

Al deze foto's staan sinds eind 2009 ook verzameld op onze nieuwe beeldbank.
Op www.pontcivielen.nl/Gallery/ daar ziet u van de laatste 6 seizoenen, en we proberen ook
de eerdere seizoenen nog compleet online te krijgen.

op de nieuwe beeldbank kunt u ook zelf foto's uploaden. 

u kunt de door ons gemaakte foto's natuurlijk ook opvragen,

neem dan via de website contact met ons op.

Alaaf en tot ziens voor mijn lens,

Surfer van website tot apenstaartje.

Wie is toch die man?!



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

Nanne Engineering 

gespecialiseerd in motorrevisie 
en 

onderhoud van uw klassieker

gevestigd op AC Breekland

Praam 4

1724 BE Oudkarspel
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Kindercarnaval 2009
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Het zal velen onder u reeds bekend zijn,maar toch herhalen wij het nog maar even opdat
een ieder er goed van doordrongen blijft:Kindercarnaval beschouwen wij als een
HOOGTEPUNT van de feestelijkheden. Vandaar dat wij ons elk jaar opnieuw kosten noch
moeite sparen om hier iets moois van te maken.

Het afgelopen jaar wilden wij iets anders proberen om de kinderen weer eens anders aan te
bieden. Maar bij "iets anders" praat je ook gauw over "iets andere"kosten. Mede dankzij het
bijspringen van een grote sponsor kwam alles rond. Want waar konden de kinderen op reke-
nen dit jaar het was niemand minder dan de clown van de McDonald’s en wel de echte natu-
urlijk, en wat was ie goed he kinderen?! zelfs de raad van elf en de jeugd raad zat mee te
lachen. Maar voordat het zover was, werd er eerst natuurlijk even de polonaise ingezet
samen met de jeugdraad. Het is natuurlijk jammer voor de ouders die dit lezen dat ze er
niet bij mochten zijn,maar als ik u vertel hoeveel lol ze hebben met elkaar en hoe ze er voor
gaan met ze allen, dan kunt u ze met een gerust hart aan ons over laten,Die kleintjes gaan
er voor van begin tot het einde. Een beter voorbeeld kun je als Carnavalsverening niet
wensen! En nu maar hopen dat deze ouders er ook zo enthousiasme hebben als de jeugd dan
wordt het s avond net zo gezellig.

Na de eerste zang en dans uitspattingen,begon het optreden van de clown McDonald’s. En
dit viel heel erg goed in de smaak van de kinderen,de ene stunt na de andere stunt mislukte,
totdat de kinderen erbij werden geroepen, toen brachten ze te samen, een hele mooie show,
met enkele goocheltrucs. Dit viel goed in de smaak bij de aanwezige kinderen,Tijdens het
optreden werd er nog even een pauze ingelast. Deze werd besloten met een glaasje limonade
en een zakje chips.

Na het tweede stuk van de clown was een heel spannend moment aangebroken,
DE PRIJSUITREIKING! Natuurlijk kunnen er altijd maar een paar kinderen winnen,verder
op hier de uitslag. Maar ook nu zijn wij alle kinderen en hun ouders weer dankbaar voor de
moeite die ze genomen hebben voor hun feestelijke uitdossingen. Naast de uitgereikte pri-
jzen kreeg iedere verklede weer een presentje mee naar huis, dus iedereen was een win-
naar.

We hopen dat het aankomend jaar weer zo'n leuke, gezellige en vooral blije middag voor de
kinderen van burgerbrug en omstreken wordt. We gaan er ook dit jaar weer helemaal voor!!!!

Een 3 maal Alaaf,

Marcel Bosman
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Uitslagen 2009
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Uitslag Kindermiddag
Enkelingen 
1.                  Bertje Doperwtje       Jurre
2.                  Spaarvarken              Resia
3.                  Mega Mindy               Thomas

Paren 
1.                  The Mask                   Tim & Mike
2.                  Spaanse meiden          Manoo & Nina

Groepen
1.                  Sesamstraat                Rik, Kees, kady, Leonie, Anna, Mariska & Anne               
2.                  Flodder                      Jessie, Eva, Jos, Pieter, Noortje & Luuk
3.                  Biba Boerderij            Emma, Iris, Floor, Ruud & Jan

Uitslag Praalwagens
1.                  Knibbel Knabbel Knuisje (de omlopertjes Sintmaarten)
2.                  Piratenboot (Knorrenbrug Sintmaarten)
3.                  Somalische Piraten (Warmenhuizen)

Uitslag Groot Carnaval
Enkelingen 
1.                  Fietspad Burgerweg    Marco Klaver
2.                  Brede School               Joselien Dijkhof
3.                  Uri Geller                    Shanna Bosman

Paren 
1.                  Geert Wilders              Hans Borst & Martin Verduijn
2.                  Marlborro                    Ida & Piet Borst
3.                  Opa & Oma                  Cindy krul & Els Tromp

Groepen
1.                  Groeten uit de rimboe
2.                  65 niet later
3.                  Nerds



Ook voor de complete verbouwing van uw badkamer

Ab Niezen
Grote sloot 92a Tel. 0226-381446
1754 JH Burgerbrug Fax 0226-381759

Mob. 06-51514889
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DENNIS PATER
TIMMERWERKEN

BURGERBRUG
06-111 555 21



Optocht Burgerbrug
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De optocht was op zaterdag 21 februari. Het was een mooie dag, fris zonder regen. Dit zijn
de ideale ingrediënten voor een carnavalsoptocht in Burgerbrug. Alle kinderen die met de
optocht meededen waren leuk en mooi verkleed. Dit toont ieder jaar weer de creativiteit
van de kinderen en de ouders. De wagens van de verenigingen uit de dorpen St. Maarten en
Warmenhuizen zagen er ook dit jaar weer spik en span uit. 
Met de kinderen de collega verenigingen, de drumband en ons (de Pontcivielen), was dit voor
Burgerbrugse begrippen een grote en mooie optocht. Dit hopen wij in 2010 weer voor elkaar
te krijgen. 
Het regelen van het verkeer ging dit jaar weer een stukje beter, met onze opgeleide ver-
keersregelaars. Door de inzet van deze mensen wordt onze optocht veiliger voor iedereen. 

We hopen dat u (het publiek en dus onze supporters) het de moeite waard vond om naar ons
te komen kijken, want daar doen wij het tenslotte voor. Komt u dit jaar weer samen met ons
de optocht vieren? U bent van harte welkom!!

Daan Bruin
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Uit de oude doos!!
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ude doos!!
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Zaterdag 13 Februari 2010
Groot Carnavalsfeest met:

Jo van de V.R.O.

Kijk ook op: www.debuuren.nl

Het adres voor de gezellige borrel en de lekkere trek bij uitstek!!
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ZZaatteerrddaagg  1133  ffeebbrruuaarr ii   22001100

09.30 uur Prins Hendrik de 9de en zijn prinsessen Ilke en Lonneke 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 vermaakt met een surprise act, en gaan de
hele middag de beentjes van de vloer
Voor de beste verkleden 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 de: 
Jo van de V.R.O.

22.00 uur Uitreiking van de ’’Skeve Hean’’ 

23.11 uur Demasque en prijsuitreiking verkleden.

23.30 uur Feesten tot de kleine uurtjes
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Herinnert u zich deze nog....... nog..... nog.....
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Herinnert u zich deze nog....... nog..... nog.....
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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:

j Staalconstructies

j Stalen trappen, Hekwerken & Bordessen

j Aluminium mig lassen

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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Ziekenbezoek 2009

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)
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It’s tim
e to be

 differe
nt

Sebastiaan Piket

Rijksweg 13

1754 EB Burgervlotbrug

Tel.: 06-10179487

Fax.: 0226-381841



27

Jongste telg 2009



BURGERVLOTBRUG

Rijksweg 19

Tel. 0226383652

COMBITEX & EVEN ANDERS

NOORDSCHARWOUDE

Juliana van Stolbergstraat 59

Tel. 0226315536

WWW.COM-ANDERS.NL
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Optocht “Knorrenburg”
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Haarstudio Nan,s      
Toe aan een nieuwe look ?                               
Voor al uw kappersbehandelingen en haarverlenging bent u aan 
het goede adres! 

Openingstijden: ma/zat       9.00/12.00  
Din/Don/Vrij 9.00/17.00                             
Woensdag   Gesloten

Rijksweg 10    Burgervlotbrug        Telefoon : 06-18568909   

Dekker granen en kunstmest b.v.

Sint Maartensweg 48, 1752 AB  Sint Maartensbrug tel. 0224-561213

www.dekker-meststoffen.nl, info@dekker-meststoffen.nl

Het adres voor uw huis – tuin – dier !
huis: peulvruchten – (volkoren)tarwemeel/bloem – plasticfolie – Tricel wasmiddelen– ongediertebestrijding 
tuin:   graszaden – groenten/bloemenzaden – plantuien – gewasbescherming – meststoffen – potgrond – tuinaarde
dier:   voeders voor uw rundvee – paarden – schapen – pluimvee – konijnen –vogels – honden – katten – 

houtvezel– zaagsel – aubiose – hooi – stro 

Openingstijden: Maandag t/m vrijdag: 07.00 – 12.00 en 13.00 – 17.30 uur  Zaterdag: 08.00 – 12.30 uu

WWW.
.NL
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Optocht “Kluivenburg”
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Jaarmarkt 2009
Geen wolkje aan de lucht s’ ochtends om 6.00 uur. Uiteraard begonnen met koffie en de
meegebrachte cake bij de familie Lulofs. Onder het motto van ‘vele handen maken licht
werk’ was iedereen die aanwezig kon zijn van de vereniging aanwezig om de kramen op te
bouwen. Dit zodat de om de al ruim voor 7.00 uur klaarstaande marktkooplui te kunnen
voorzien van een kraampje. 
Rond de opening om 09:30 begon de drukte meteen toe te nemen en wisten de velen bezoek-
ers onze gezellige markt te vinden. 
Rond 12.00 uur was ook de eerste speelronde van de levende gokkast. 

Rond 16.00 uur begon iedereen zijn overgebleven koopwaar weer in te laden, waarna de
leden van de Pontcivielen de markt weer opruimden.

Ook dit jaar was de jaarmarkt weer een succes voor ons dorp en de Pontcivielen.

Voor volgend jaar zouden we graag nog meer burgerbruggers als ware kooplieden op de
markt willen begroeten.

In ieder geval tot Zondag 18 juli 2010 voor een volgende geslaagde jaarmarkt!!

Met carnavaleske groet,

Vincent Schipper
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Antoniszstraat 22, 1752 AE St. Maartensbrug

Mobiel: 06-50498112
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Ook dit jaar zijn de leden van de Pontcivielen bij U langs de deur geweest met clubactie
loten. Dit is voor de vereniging een hele grote bron van inkomsten waar wij o.a. het 
kindercarnaval van kunnen bekostigen. 

Zoals elk jaar is het voor de lotenverkopers weer een sport om alle loten te verkopen, maar
aangezien er meer verenigingen op de straat actief zijn is het toch bijzonder dat er zoveel
loten verkocht zijn. Hiermee willen wij als carnavalsvereniging De Pontcivielen iedereen die
loten hebben gekocht bedanken, wij kunnen hiermee weer een prachtige kindermiddag
houden. 
Deze is voor alle kinderen van Burgerbrug en omgeving. Tevens bedanken wij de lotenverkop-
ers die in weer en wind bezig zijn geweest voor hun vereniging en dit weer voortreffelijk
hebben gedaan. Mensen volgend jaar rekenen we weer op U.

Namens de loterijcommissie

Grote clubactie 2009
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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



Kerstklaverjas Drive 2009

Carnavalsvereniging De Pontcivielen organiseerde op zaterdag 19 december 2009 weer de
traditionele Kerstklaverjas drive in Café De Buuren te Burgerbrug. Deze avond begon om
20.15 uur en was voor iedereen zowel klaverjassers als publiek. Er waren deze avond weer
mooie prijzen te winnen, o.a. rollades, gourmetschotels, kerststollen, taarten enz. 

Er waren deze avond 6 tafels om te kaarten, Koos en Imelda hadden het weer mooie ver-
sierd en het was knus en gezellig warm. Na het startsein ging men snel van start om een
hoop punten te vergaren, in de 1e ronde was er nog geen roem prijs maar in de 2e rond wel
en deze ging naar de Fam Heykamp met 40 roem. 

Tevens ging er deze ronde ook nog een roem prijs uit en de ging naar Tamis Rampen en
Willem de Beurs met 50 roem. In de laatste ronde viel er ook nog een roem prijs en deze
ging naar Barry Postma en Raymond Kruithof voor 40 roem. 

Dan wordt er ook nog aan de deur gebeld en komt de paashaas binnen blijkt dat hij veel te
vroeg is(of te laat)even later staat St. Nicolaas ook nog voor de deur deze blijkt de weg
kwijt te zijn maar even later komt toch nog de Kerstman met zijn presentjes wat het
geheel toch weer leuk maakt en waar menigeen naar uitkijkt. Hierbij wil ik Koos en Imelda,
Kees Schoorl, Piet Schipper en Henk Beekhoven bedanken voor de inbreng van deze avond. 

Hierbij volgt de uitslag van het kaarten, deze werd gewonnen door de Fam Heykamp en wel
met 5388 punten, 2e werden Tamis Rampen en Willem de Beurs met 5128 punten, 3e werden
Ed Gieling en Gudi Bleeker met 4652 punten bij dezen gefeliciteerd met de prijzen rest van
de uitslag volgt hieronder:

Jan en Janny 4584 pt
Barry en Raymond 4554 pt
Heidi en Lida 4552 pt
Corrie en Annie 4496 pt
Monique en Marina 4391 pt
Cees en Rik 4178 pt
Fam Rademaker 4135 pt
Nico en Riet 4132 pt
Chris en Andre 3928 pt (poedelprijs)
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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
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Voor al uw evenementen,ook bruiloften en partijen

Tegen inlevering van deze bon ontvangt u 10% korting
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De Skeve Haen 2009 werd uitgereikt aan Oud burgemeester
Mw. A. Apeldoorn-Pruijt

Wij, de Pontcivielen hebben u, onze dorpsgenoten weer nodig.
Wij hebben uw stem nodig! Wie krijgt de Skeve Haen in 2010??

Laat ons weten welke persoon, welk bedrijf of welke vereniging of instelling een pluim 
verdient wegens zijn/haar verdiensten voor ons dorp in 2009.

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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Zondag 18 Juli 2010
Jaarmarkt Burgerbrug

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

V. Schipper tel.: 0226-795005
jaarmarkt@pontcivielen.nl

www.pontcivielen.nl
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Dit jaar hebben we weer een mooi prinsessenpaar. Het zijn de gezusters Ilke en Lonneke
van Dam. Wij zijn erg blij met Ilke en Lonneke als onze prinsessen. Ze zitten al een poosje
bij onze vereniging. Ze zijn vanaf de Jeugdraad, via de Overbruggers uiteindelijk prinsessen
geworden. Hieronder alvast een paar kiekjes van hoe dit nieuwe princessenpaar eruit ziet. 

De Prinsessen
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Henk Rens 

Kweker van exotische vogels  
en Oudhollandse hoenderrassen 
Keurmeester ANBvV 
Grote Sloot 101 
1754 JC Burgerbrug 
mobiel: 06-33788007 
info@speciaalclub.nl 
www.speciaalclub.nl 

 

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

06-53786061

E-mail: djvanwichen@quicknet.nl



Raad van elf

Prins: Henk Beethoven Adjudant: John Rampen

Prins Hendrik de 9de                        Ridder van de razende wielen
Prins der Pontcivielen Gazant van het Bolse plein
Landheer der Ierse Gronden                Vanger van de gladde vis

Prinsessen: Ilke van Dam en         Lonneke can Dam

Raadsleden:

Niels Kooy

Vincent

Schipper

Daan Bruin

Robin Schipper

Stephan Horn

Perry Bosman

Marcel Bosman

Arie Schager

Jordy Horn

Radek Pawlak

Jos Dijkhof

Jonkheer der rijdende takelaars, 
Charmeur van de woelige stal.

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

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

Surfer van website tot apenstaartje, 
Hoofdschakelaar van wissel tot stoptrein.

Bezorger der pretpakketten, 
Spraakwater van de kleine uurtjes.

Hoeksteen der metselaars, 
Baron van olijkheid tot vrolijkheid.

Wegenpiraat van plus tot min, 
Bosjesman van de Selchardijk.

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

Wijsheer van Peppie tot Kokkie, 
Smaakmaker tot in de kleine uurtjes.

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

Oud prins van onder de Linde, 
Wijsheer van de vereniging.
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De carnavalskrant van "de Pontcivielen" kan uiteraard slechts van de persen rollen 
dankzij de fantastische medewerking van de adverteerders. Bedankt daarvoor!!

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

Eetcafé Halfweg
Timmerbedrijf Werner Kruyer
Jos Berepoot
Garage Jack Bakker
Loonbedrijf Hoogland
Garage Aad Kramer
Toon van Tiel
Bruin Groenvoorziening
Zwart Timmerwerken
Rietdekkersbedrijf ’t Eiland
Modevakschool Coba
Pankras Stukadoorsbedrijf
Gebr. Waal
Transportbedrijf de Kraker B.V.
Nipro Hengelsport
Schildersbedrijf Jongejan
Bouwbedrijf Veuger B.V.
Van den Berg
J. Wit Installatietechniek
Café de “Buuren”
Restaurant Duingroet
Dennis Kooij Stukadoorsbedrijf
Kapsalon Diana
Timmerbedrijf Piket
Iwema Bouw
Recreatiepark de Watersnip
Henk Rens
Cees Burger
Copy Centre Alkmaar

Onze Adverteerders

Naam:

Altach
Beukers Bike Centre
Gert-Jan Hopman
W.N. Kramer B.V.
Jan Kleef
Bouwes Transport
Autoservice Nanne
Schoonheidsspecialiste Lida Kos
Taxi en Autobedrijf 3000
Haarstudio nan’s
Kantine de Doorbraak
Dekker granen en kunstmest B.V.
Gerard Kamper
Snabbek, Knabbel en Babbel
Loonbedrijf Borst
Ab Niezen
Arjan Eriks Transport
Recreatieboerderij “Polderzicht”
Van Wichen Bouw B.V.
Tegelhandel Ambro Slijkerman
De Bloemenkiosk Margriet Kleef
Combitex
Ton Huiberts
Onderhoudsbedrijf Piet Schipper
Tegelzetbedrijf Manfred
Frank Timmerwerken
McDonald’s
De Gouden Naald
Welkoop t’Rijpje

Sponsors kindercarnaval 2010:
McDonald’s/Iwema Bouw

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

Wij hopen u dit jaar, 
groot of klein. weer te zien op 

13 februari tijdens ons 
carnavalsfeest!

www.pontcivielen.nlwww.pontcivielen.nl


