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Burgerweg 9
1754 KC Burgerbrug
Tel.: 0226-381141
eetcafehalfweg@quicknet.nl

Ook voor vergaderingen, bruiloften en partijen

Onderhoudsbedrijf Piet Schipper

Het klussenbedrijf 
voor

onderhoud aan uw woning.

Badkamers, kozijnen,
renovatie en 

kleine verbouwingen

Grote Sloot 101
1754 JC Burgerbrug

Tel.: 0226-381788
Fax.: 0226-383495

pietschipper@planet.nl

www.eetcafe-halfweg.nl
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!Schadereparatie
!APK keuring
!Onderhoud

Tevens uw adres voor benzine- en dieselkeuring

De specialisten in vakkundig en exclusief tegelwerk. 

WANDTEGELS  |  TEGELWERK  |  GROOT ASSORTIMENT VLOEREN

Tegelhandel Ambro Slijkerman BV. 

Grote Sloot 66 

1754 JG  Burgerbrug 

Tel: 0226 383152 Mob: 0646063223 

Onze showroom is te bezoeken op afspraak. 

Zaterdag 10.00-16.00 

WWW.TEGELHANDELAMBROSLIJKERMAN.NL   Volg onze werkzaamheden & like ons op Facebook!
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Uit de oude doos... 1960-1970
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APK

Automobiel

Brandstofstofstation

ONDERHOUD EN VERKOOP VAN
NIEUWE EN GEBRUIKTE AUTOMOBIELEN

A.P.K. Keuringsstation
24 uur zelftankservice “AVIA”

Burgerweg 42 - Burgerbrug - Tel. 0226-381221

Showroom (op afspraak)

Bregweid 31 Warmenhuizen 

0226 42 68 27

info@altach.nl www.altach.nl
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Altach, de specialist voor gietvloeren, Pandomo woonbeton 
en betonstyling voor vloer en wand.



Voorwoord voorzitter “55 Jaar Commissie”

5

Beste Pontcivielen, oftewel beste Brugburgers!
Voor u ligt de jubileum editie van de carnavalskrant ter erevan het 55 jarig bestaan van
carnavals vereniging “de Pontcivielen”.
We willen u aan de hand van verhalen en een selectie uit ons foto archief mee terug nemen
in ons 55 jarig bestaan en alle activiteiten welke daarin gepaseerd zijn. Maar ook willen we
met u vooruit kijken, en dan bedoelen we uiteraard het mooie jubileumjaar wat voor ons ligt.
En hopelijk nog vele jaren daarna met u als trouwe supporter van onze vereniging.
Wij hopen dat u met veel plezier door deze jubileum edite heen zult lezen en zien u uiter-
aard graag bij ons prinsenbal op zaterdag 15 november 2014 of op een van onze andere
evenementen.
Met carnavaleske groet,
Vincent Schipper
Voorzitter 55 jaar Commissie



www.rietdekkersbedrijfeiland.nl

Voor verse bloemen en boeketten. 

Bloemstukken, Bruidswerk en Rouwarrangementen.  

 

Westerduinweg 6 Petten   

Tel: 0226381995 / 0625488495 

 

Woensdag van 9.00 uur tot 12.00 uur 
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55 jaar “Prinsen”
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Dirk: 0651503744

Wim: 0615540301
Belkmerweg 51
1753 GD Sint Maartensvlotbrug
Tel.nr.: 0226381463 V.o.f. Gebr. Waal

www.gebrwaal.nlWaal2000@planet.nl
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Ik ben nu 11 jaar prins geweest van de Pontcivielen. Zoals je misschien wel weet is 11 het
belangrijke getal bij de carnavalsvierders. Een mooi moment ook om nu dan het stafje over
te dragen aan een mijn opvolger welke bekend wordt gemaakt tijdens ons prinsenbal. In 11
jaar tijd heb ik toch wel het een en ander meegemaakt, Welnu ik ga proberen om mijn
geheugen wat op te frissen.
Het eerste jaar van mijn prinsdom was er een die in het teken stond van de sluiting van “het
Verenbed”. Wij hebben daarom ook dat cafe nagebouwd bij Willem Waal in de bollenschuur.
Maar het is ieder jaar weer een vraag: waar moet de Prins met zijn hofhouding plaats nemen
op de wagen? Daar kwam het idee om een kubkist in het dak te verwerken waar we dan met
z’n 3-en in konden staan. Goed idee, maar zoals een echt cafe betaamt moest er ook een bar
ingebouwd worden! Ook dat werd al rap gerealiseerd waarna de raad van 11 zich dan ook
vrolijk nestelde tijdens de optochten. Het werd daar echt een dolle boel. Tijdens zo’n
optocht wil er wel eens wat kapot gaan en omdat daar al enige ervaring mee was besloot de
bouwcmmissie om maar gereedschap aan boord te nemen, je weet wel, schroeftollen en
kruiskopschroeven. Bij de optochten van naburige carnavalsverenigingen mochten wij altijd,
zeg maar, in onze vrijetijdskleding bezoeken. Echter er horen wel klompen bij gedragen te
worden. Ok daaraan gehoorgevend heb ik dat trouw gedaan. Maar wat gebeurd er tijdens de
optocht in st Maarten, terwijl ik vrolijk naar iedereen stond te wuiven daar boven in die kist
waren mijn raadsleden al behoorlijk in de olie aan het raken. Waardoor er een op het idee
kwam om maar eens een schroef uit te proberen met zo’n tolletje, het raadslid dacht ook
nog laat ik maar een flinke schroef nemen en jawelhoor die had hij al rap gevonden. Waar
zal ik ‘m nou eens in boren? Aha ik weet het al in het plafond van het cafe, ( wat dus de
bodem van de kubkist was ). Ik was mij dus van geen kwaad bewust maar plotseling stond ik
muurvast in die kist, je raad het al, de schroef was precies door mijn klomp geboord.
De laatste optocht was altijd in Warmehuizen waarna er meestal nog een bezoek aan de
Chinees gebracht werd. Dat die vent dat toen allemaal heeft geaccepteerd snap ik nog
steeds niet. Er was toen een lid van onze vereniging die ook plotseling de moeite nam om
over de tafel heen te kruipen. Met alle gevolgen van dien. Maar ja, zolang die chinees bleef
lachen (terwijl andere klanten al gauw het pand verlieten) was er voor ons ook niets aan de
hand.
Bij het groot carnaval gaan de Prins met gevolg en leden om een uur of 6 dineren . Ik weet
niet meer welk jaar het was maar we gingen naar Cafe Halfweg. Daar aangekomen een plek
gezocht aan de tafel waarna het eten werd opgediend, schnitzel met nog wat maar dat weet
ik niet meer, alleen weet ik nog dat er een behoorlijk grote deurmat op mijn bord lag, die al
rap steeds kleiner werd terwijl ik nog geen hap gegeten had,  maar mijn buurman was zeer
tevreden over  zijn schnitzel dat weet ik wel. In dat jaar werden er ook nog 2 bolhoeden
waargenomen in het gezelschap. Dat zijn oud-prinsen. Leuk hoor dat ze dat willen. Deze
mannen deden zich ook te goed aan behoorlijk wat gerstennat zodat er een van hun uitgeza-
kt op een bank aldaar neerplofte om even bij te komen. Dit was natuurlijk aanleiding om de
beste man dan ook even bij te staan d.m.v. zijn 5e inmiddels, bolhoed  op zijn hoofd te
plaatsen maar deze was al eerder nat geworden, natuurlijk werd hij op een dusdanige manier
op zijn hoofd geplant, dat de bol op z’n hoofd stond en de rand van de hoed om z’n nek heen
zat.(Vervolg pag. 13)

Herinneringen van “Prins Hendrik de 9de”



Bloembollenvervoer - Materialentransport - Opslag - Verhuizingen

Transportbedrijf

DE KRAKER B.V.

Dirkshorn

Telefoon: 0224-551219

Telefax: 0224-552019

dekrakerbv@planet.nl

Heel compleet voor de
Veehouderij

St. Maarten
Vestiging: Stroet 1a

Mobiel Nr.: 0651713240

Modevakschool
Coba

Kleef

06 55 57 75 84
www.cobakleef.nl
cobakleef@ziggo.nl

Cursus locatie: Sint-Maartensbrug

Het adres voor diverse cursussen/workshops
Kleding maken en patroon tekenen 
Workshops: Kleuranalyse, 

lingerie maken
Tassen en sieraden 

En voor diverse borduurmogelijkheden.
zoals logo's en kraamkado
naam op handdoek
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Uit de oude doos... 1971-1981



* Elektrotechniek

* Centrale verwarming

* Zink- en dakwerk

* Water en Sanitair

* Wit goedspecialistWit goedspecialist

* POSTNL kantoor

Grote Sloot 203a 1752 JM St. Maartensbrug tel 0224-561382
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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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Herinneringen van “Prins Hendrik de 9de”
Vervolg pag. 9
Ook moest er uiteraard elk jaar een praalwagen worden gebouwd: soms komt
het idee snel maar er moet ook vaak diep over nagedacht worden.
Meestal denkt Piet Schipper al een jaar vooruit maar die ideeen gaan niet alti-
jd door daar er in een jaar heel wat gebeurtenissen zijn en wij zo actueel
mogelijk proberen te zijn. Ook lijkt het mij wel leuk om een niet actueel onder-
werp te gebruiken maar misschien komt dat nog wel een keer.
In iedergeval wordt er altijd een vergadering met de bouwcommissie belegd
waar we dan iedereen  die een idee heeft aan het woord laten.Wanneer er een
idee wordt goedgekeurd wordt er vaak flink op verder gefantaseerd, maar
soms moet daar wel eens een rem op worden gezet.
Afgelopen jaar hadden wij het idee om de JSF te bouwen, echter toen wij
daar aan bezig waren klopte de verhouding ten opzichte van de vleugels niet
meer. Waardoor wij hem moesten inkorten, waardoor er weer een te grote
ruimte ontstond op de wagen. Toen kwam Piet Schipper op het idee om de
aardbevingen in Groningen er weer in te verwerken. Wat tot gevolg had dat er
een passend tekst aangegeven diende te worden. Dat is gelukt met de tekst:
JSF MILJARDENKOGEL DOOR DE KERK GRONINGEN  KAPOTTE HUIZEN
EN GEEN WERK 
ff een boortorentje erbij  met een gas vlammetje en hupsa leve de lol, waar-
door tijdens de optocht in Sint-Maarten de pruik van Marco zowat een fakkel
werd.
Maar goed…,  aankomende carnaval zal er weer wat nieuws bedacht worden
waar we dan met z’n allen weer aan gaan werken de komende weken.
Bouwlocatie is ook steeds weer een verrassing maar we zijn op dit moment
zeer gelukkig met de locatie in de schuur van familie Rotteveel. Deze locatie is
tijdelijk beschikbaar en indien de beschikbare tijd aan de korte kant is pre-
fabben we onderdelen van de wagen in de werkplaats van Piet.
Zo krijgen we ieder jaar weer een aardige wagen! 
In iedergeval hoop ik aankomend jaar weer op een leuke wagen; we zullen het
gaan beleven.
Tot ziens dan maar weer en een ieder  vrolijk carnaval toegewenst.
3x je weet wel Alaaf,.........,...............

Prins Hendrik de 9de 
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Importeur van:
Gramegna spitmachines 
RM beregeningshaspel 

Nieuw en gebruikte machines 
op voorraad.

Telefoon 0226-381481
Burgerbrug

Dealer van o.a.: Claas - Zetor - Lely - Meclean

Kijk op www.wnkramer.nl voor de producten en meer informatie! 



55 jaar “Jongste Telg” / “Ziekenbezoek”
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CAFÉ “ DE BUUREN ”
GROTE SLOOT 64  1754 JG  BURGERBRUG

TEL. 0226381691

Zaterdag 15 november 2014
Groot Prinsenbal!
m.m.v. Paul Vlaar!

cafedebuurenburgerbrug 
Het adres voor de gezellige borrel en de lekkere trek bij uitstek!!
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Hoe is het nu met?
Een van onze eerste jongste telgen was 30 jaar geleden David Bruin geboren op 20 januari
1984. Gewapend met houten klompjes kwam er een delegatie van de carnavalsvereniging op
bezoek aan de Ruigeweg 4. Ik (Daan Bruin) kan me dit nog goed herinneren dat ik dit als 4
jarig jongentje heb meebeleefd. 
De klompjes staan nog steeds aan de Ruigeweg en David gaat nog regelmatig mee naar de
activiteiten van de carnavalsvereniging. In het dagelijks leven is David werkzaam bij
Workfox en ontwerpt daar boten voor de offshore. Hij woont in Alkmaar samen met zijn
vriendin Jenny. 
Ook de moeder van de jongste telg vond het best grappig om even in de belangstelling te
staan tijdens de festiviteiten. Het was een bliksem bezoek en foto's zijn er toen niet
gemaakt. Er stond een handgemaakte pen-tekening in het toemalige boekje. Het boekje was
toen veel kleiner dan dat we het nu maken. 
Zo zie je maar dat er goede herinneringen blijven bij onze mede burgerbruggers en mezelf
aan het bezoek bij de jongst geborene. Het is een informeel bezoekje met een feestelijk en
vrolijk tintje. 
Groeten Daan Bruin
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55 jaar “Bouwen”
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Sebastiaan Piket
Rijksweg 13
1754 EB Burgervlotbrug
Tel.: 06-10179487
Fax.: 0226-381841

is een onderdeel van:
Schipper Commerciële Dienstverleninggleninervtsle Dienciëermmoer CpphicS

Zondag 19 Juli 2015
Jaarmarkt Burgerbrug
Van 09:30 tot 16:00

Voor inlichtingen of vragen:
V. Schipper tel.: 0226795005
jaarmarkt@pontcivielen.nl

www.pontcivielen.nl
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Bouwen door de jaren heen!
Zoals u waarschijnlijk wel gemerkt heeft worden de carnavals optochten in
Burgerbrug steeds groter, dat komt door het samen voegen van de gemeente
Schagen. Maar de optochten zijn toch altijd het bekijken waard geweest?!
Vooral de kinderen doen  elk jaar weer hun best om er wat moois van te maken.
In 1983 ben ik begonnen om voor de kleuterschool de wagens te bouwen. Dat
deden we na wat voorbereiding in de loods van W.N. Kramer een paar dagen
voor de optocht. Toen ik 2 jaar later bij de carnaval kwam werd er gebouwd
bij ons op het erf aan de Grote Sloot 101. In een kleine schuur werden de
voorbereidingen getroffen onder het genot van koffie en een pilsje, ook de
frituurpan ging aan voor de warme hap. Schilderen van de grote delen moest
buiten gebeuren ,ook als koning winter er was. Met de latexverf duurde het
meestal wel een paar dagen voordat het droog was dus op mening carnaval kos-
tuum zat wat verf.
We hebben verschillende mooie bouwlocaties gehad, bouwen deden we o.a. bij
W.N. Kramer,  Piet Schipper, Willem Waal ,Fam. Klaver, Fam. Boontjes, en Fam.
Van der Heijden. Nu staan onze wagens in een winterstalling en eind december
gaan ze naar Bert Rotteveel. 
We hebben vind ik zelf toch al heel wat mooie producten gemaakt, de molen
voor de optocht 400 jaar Zijpe, de bus tegen zinloos geweld,  de voet-
balschoen natuurlijk ook de nieuwe brede school van Burgerburg. We bouwden
deze wagens op een onderstel van een oude SRV wagen die we hebben destijds
hebben aangeschaft. Dus we hebben een zelf rijdende wagen en na hier en
daar wat sleutelen rijd deze nou al heel wat jaren mee in de optocht. Het is
een wonder dat hij elk jaar weer rijd maar de motor laat ons voorlopig nog niet
in de steek. Voor de jeugdwagen hebben we ook een eigen wagen tot ons
beschikking, deze moet wel achter een tractor.
Bij het bouwen gaat het vooral om het thema, wat is er actueel en waar kunnen
we de spot mee drijven. Maar dan ook de vraag, is het te bouwen? We moeten
rekening houden met de breedte en hoogte van de wagens. Toen we bij Fam.
van der Heijden bouwde waren de spanten zo laag dat hoger dan 2,50m daar
niet mogelijk was. Maar wel hadden we daar een grote zolder tot onze
beschikking waar we vele voorbereidingen deden.
In dit jubileum jaar zal de wagen in het teken staan van 55 jaar de
Pontcivielen 
Voorzitter Bouwcommissie
Piet Schipper



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

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 

DENNIS PATER

TIMMERWERKEN

BURGERBRUG

06-111 555 21
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55 jaar de “Skeve Haen”
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40 Jaar! 40 Jaar!
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Herinneringen van een “Bolhoed”
Alweer 55 Jaar Carnaval in Burgerbrug! Ja het is al 55 jaar terug dat  de car-
naval vereniging de Pontcivielen in Burgerbrug starten. Van de 55 jaar ben ik
een van de oudste leden op dit moment. 30 jaar ben ik nu al lid van deze club,
met veel plezier kijk ik terug op de prachtige tijd die achter ons ligt. Zoals
het bouwen en organiseren van evenementen, zo namen “de Pontcivielen” de
organisatie van de Jaarmarkt over van de Herboren toren om deze niet ver-
loren te laten gaan voor Burgerbrug. 
Ook tijdens het 400 jaar bestaan van de Zijpe hebben we ons van alle kanten
getoond, de zwanenrace met 400 zwanen tijdens de jaarmarkt door de wind
voort gedreven door de Grote Sloot van start naar finish. De grote optocht
door de Zijpe waar we meededen met 3 praalwagens, de Molen, de oudste
boerderij van ons dorp en het huisje van Zijpersluis.
Ook tijdens ons 44 jarig bestaan hebben we elke maand een evenement geor-
ganiseerd. Deze werden door onze dorpsgenoten goed bezocht. Ook het
klaverjassen dat we elk jaar rond de kerstdagen organiseren wordt door de
Burgerbruggers goed bezocht. 
Natuurlijk hebben we tussendoor ook gefeest daar is tenslotte een carnavals
vereniging voor. Ik denk dan meteen terug aan het meedoen met “Ter land, Te
zee en in de lucht” van de Tros. Met een dinosaurus over twee staaldraden
naar de overkant, we deden er ruim tien minuten over! Voor deze opnames zijn
we met zn alle gezamelijk naar Meppel afgereisd. Maar ook de vele prinsen-
ballen welke wij hebben bezocht in de gehele provincie. E niet te vergeten de
avonden die we zelf organiseerden ,zowel met carnaval als daar naast.
Maar vooral gaat het ons om de jeugd een geslaagde middag te geven, zoals
naast de goed bezochte optochten. De jeugdmiddagen die we eerst in “Het
Verenbed” organiseerde, daarna in de “Herboren toren” en nu in de “Woelige
stal”.
We hebben vele kleintjes zien opgroeien en sommige zijn de Pontcivielen trouw
gebleven door deze inbreng van nieuwe krachten.
Uiteraard hopen we nog vele mooie jaren met U te beleven.
Met Carnavaleske groet,
Bolhoed Piet Schipper
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Stukadoorsbedrijf

Coen Ridderbos
Coen Ridderbos
Burgerbrug
(grote sloot 47)

Tel.0651488970

sbedrijfStukadoorStukadoorsbedrijf

Coen Ridderbos
gerbrugBurBurgerbrug

ote sloot 47)(gr(grote sloot 47)

01488971488970el.065el.065148897TTel.065

Coen RidderbosCoen RidderbosCoen RidderbosCoen RidderbosCoen Ridderbos
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Uit de oude doos... 1982-1992
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De “Skeve Haen”

Meer fotos zien? facebook.com/pontcivielen

Zoals we allemaal weten is Burgerbrug een kleine maar hechte gemeenschap.
Ook al komen er de laatste jaren meer mensen van buiten het dorp wonen, de
sociale verbondenheid is nog altijd groot. Dit is ondermeer één van de redenen
waardoor wij als zo’n klein dorp al zo lang een graag geziene en succesvolle
carnavalsvereniging in leven kunnen houden.
Maar uiteraard zijn er buiten de carnavalsvereniging velen die bijdragen aan
de leefbaarheid van onze dorpsgemeenschap. En in het verleden is nu juist het
idee opgevat om ook die personen, verenigingen etc. eens in het zonnetje te
zetten voor hun positieve bijdrage aan ons aller Burgerbrug. 
Dit is toen vervat in de geheel eigen carnavaleske stijl van “ De orde van de
Skeve Haen”. Welke nu jaarlijks wordt uitgereikt op ons groot Carnavals feest.
Ja, en dan die naam natuurlijk, het kindje moest een naam hebben. Wel goed
kijkend naar ons mooie monumentale kerkje “De Herboren Toren”, zie je al
gauw dat de trotse Haan die daar op staat, scheef staat. En zo was een naam
geboren. Een naam zo eigen aan Burgerbrug als een naam maar kan zijn.
De winnaar werd in eerste instantie bepaald door het bestuur van de
Pontcivielen. Later zijn we over gegaan op een open stemming door iedereen de
mogelijkheid te bieden mee te stemmen maar hier zijn we sinds een paar jaar
weer van afgestapt. Het bleek dat er stemmen geronseld werden en dat is
jammer voor een prijs als deze. Nu beslist de betreffende commissie er over
binnen de vereniging, in overleg met andere leden en bestuur. 
Hierbij zijn suggesties natuurlijk altijd welkom! Houdt daarbij in het achter-
hoofd dat de winnaar in het afgelopen jaar iets positiefs heeft gedaan voor
ons dorp en/of haar gemeenschap, dan wel al jaren daar aan bijdraagt.
De uitreiking van de “Skeve Haen” voor dit jubileum jaar zal plaatsvinden 
tijdens ons groot carnaval op zaterdag 14 febru-
ari 2015.
Met Carnavaleske groet,
Bolhoed Hans Horn
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BURGERVLOTBRUG
Rijksweg 19

Tel. 0226383652

COMBITEX & EVEN ANDERS

NOORDSCHARWOUDE
Juliana van Stolbergstraat 59

Tel. 0226315536

WWW.COM-ANDERS.NL



31

55 jaar de “Overbruggers” en “Jeugdraad”
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Antoniszstraat 22, 1752 AE St. Maartensbrug
Mobiel: 06-50498112

Muzikale kookworkshops 

Dinner Events On Tour 

Muzikale poffertjeskraam / Muzikale ijskraam 

Mobiel dinner-entertainment / Kook- en zingtheater 

Zanger / entertainer Rob Wijngaard 

www.dinnerevents.nl Rob en Ilona Wijngaard 06-22183206 

Binnenkort op de Burgerweg 66, 1754 KE te Burgerbrug. 
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De jeugd heeft de toekomst!
Zoals elke vereniging draait de carnavals vereniging op een grote groep 
vrijwilligers en kunnen we alleen zo diversen activiteiten organiseren. 
In ons dorp is dat natuurlijk het carnaval met de optocht, het kindercarnaval
en het groot carnaval. Daarnaast natuurlijk ook nog de jaarmarkt en de kerst
klaverjas avonden.
Om dit nog vele jaren te organiseren  moet er steeds nieuwe aanwas in de
vereniging bij komen, dat proberen wij te doen door middel van de jeugdraad. 
Die bestaat uit jeugd die van de basisschool afkomen tot de leeftijd van 16
jaar. Ze helpen mee met het bouwen van de jeugdwagen, rijden mee in alle
optochten zowel in Burgerbrug als in de andere optochten en helpen ze bij het
kindercarnaval. 
Als je boven de 16 jaar bent kom je bij de overbruggers, dan krijg je al meer
zeggenschap. Ga je mee naar prinsenbal avonden, je help  mee met bouwen van
de praalwagen en ook ga je uiteraard mee met de optochten. Uit deze ploeg
stroom je door naar de “Raad van Elf”
Het maakt niet uit of je van het mannelijke of vrouwelijke geslacht bent, een
ieder is welkom bij onze vereniging!
Ook als u als volwassenen denkt, dit is ook wel wat voor mij! Ook u bent altijd
van harte welkom!
Want ook bij de carnaval geldt “Hoe meer zielen, Hoe groter het plezier”
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Ook voor al uw feesten en and
ere gelegenhede

n!

TIP: Duingroet Diner Bon!

Als U deze advertentie uit knipt krijgt u bij een Diner 10% korting 
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Uit de oude doos... 1993-2003
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Burgerweg 79
1754 KE Burgerbrug

Tel.: 0622155849
Email: kees@famroos.nl

In en Verkoop van gebruikte 
horeca apparatuur!

Binnenkort op Burgerweg 66, 
1754 KE te Burgerbrug. 

Horeca 2de Ronde
Tel: 06-23332542

Email: info@horeca2deronde.nl
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De “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:
Vincent Schipper

Stephan Horn

Perry Bosman

Arie Schager

Jordy Horn

Radek Pawlak

Jos Dijkhof

Is het je ook opgevallen dat we een paar “Raadsleden” te kort komen?

Kom en meld je aan!

Graaf der limo’s, 
Landheer der duizend eilanden.

Bezorger der pretpakketten, 
Spraakwater van de kleine uurtjes.
Hoeksteen der metselaars, 
Baron van olijkheid tot vrolijkheid.
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.
Graaf der kuubkisten, 
Hofspion der Knorrenburgers.
Oud prins van onder de Linde, 
Wijsheer van de vereniging.
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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

Complete badkamers • Keukens

 Vloeren • Natuursteen

Burgerweg 22 • 1754 KC Burgerbrug

Mobiel: 06 25 09 16 90

E-mail: info@tegelmanfred.nl

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

06-53786061
E-mail: djvanwichen@quicknet.nl
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Uit de oude doos... 2004-2014
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Deze jubileum editiekrant van "de Pontcivielen" kon 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
Onderhoudsbedrijf Piet Schipper
Timmerbedrijf Werner Kruyer
Garage Jack Bakker
Tegelhandel Ambro Slijkerman B.V.
Garage Aad Kramer
Bruin Groenvoorziening
AltachB.V. - Gietvloeren
Zwart Timmerwerken
Rietdekkersbedrijf “t Eiland”
De Bloemenkiosk Margriet Kleef
Recreatiepark de Watersnip
Pankras Stukadoorsbedrijf
J. Kleef
V.O.F. Gebr. Waal
Transportbedrijf de Kraker B.V.
Jos Berepoot
Modevakschool Coba Kleef
Schildersbedrijf Jongejan
Loonbedrijf Hoogland
Bakker van den Berg
Installatiebedrijf J Wit& Zn
W.N. Kramer B.V.
Brandstofhandel Nanne
Café de “Buuren”
Schipper duurzaam energie advies
Touchrepair.nl
Big-Limo Limousines

Onze Adverteerders

Naam:
Piket Timmerbedrijf
Gert-Jan Hopman
Arjan Eriks Transport
Recreatieboerderij “Polderzicht”
Dennis Pater Timmerwerken
Ooyenbargh Interieurhoeve
Nipro Hengelsport
Beukers Bike Centre
Haarstudio Nan’s
Kantine de Doorbraak
Coen Ridderbos
Gerard Kamper
Bouwes Transport
Loonbedrijf Borst
Combitex
Dennis Kooij Stukadoorsbedrijf
Dinner Events
Kapsalon Diana
Restaurant Duingroet
Welkoop t’Rijpje
2de Ronde Horeca
Burger Zinkwerken
Dekker granen en kunstmest B.V.
Tegelzetbedrijf Manfred
Henk Rens
Van Wichen Bouw B.V.
Copy Centre Alkmaar
Iwema Bouw

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

van onze evenementen!

www.pontcivielen.nlwww.pontcivielen.nl






