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Vacant - Penningmeester / directie

F.W.A.M. Gasseling - Senator Kermis

T.W.G. Bekker - Senator Gebouw

W.J.H. Joosten - Senator Officierencorps

B.H.M. Vreman - Senator Activiteiten

 

DE SENAAT

DONDERDAG 30 SEPTEMBER
19.30 uur: lidmaatschap, contributie, entree, tafelreservering en 

muntverkoop

Lidmaatschap

Het lidmaatschap kost per persoon € 20,-. Je kunt dan de 

volledige kermis vieren alsmede ook ons Koningsbal. Nieuwe 

leden kunnen zich aanmelden in het schuttersgebouw op 

donderdag 30-09-2021 vanaf 20.00 uur. We hebben dan naast 

naam, adres en geboortedatum ook het banknummer nodig 

i.v.m. contributie inning. De eerste contributiebetaling dient 

contant plaats te vinden. Let op: minderjarige aankomende 

leden dienen een handtekening van één van de ouders te 

hebben, dit is in het kader van de AVG. 

Contributie

Degene die de contributie nog niet hebben betaald, kunnen 

uiterlijk op donderdag 30-09-2021 vanaf 20.00 uur nog de 

contributie betalen. Is dit niet gedaan dan stopt vrijdag voor de 

kermis het lidmaatschap.

Entree

De entree voor de kermisdagen bedraagt:

Zondagavond: € 20,00 per persoon.

Maandagavond: € 12,50 per persoon.

Dinsdagavond: € 12,50 per persoon.

Entreekaarten zijn op donderdagavond verkrijgbaar.

Tafelreservering

Evenals voorgaande jaren worden op maandag- en dinsdag-

morgen enkele tafels gereserveerd voor onze senioren. Voor de 

overige schutters is het ook dit jaar weer mogelijk om tafels te 

reserveren voor de zondag, maandag- en dinsdagavond. Het 

reglement hiervoor is u allen reeds bekend en de bijdrage voor 

deze reservering blijft € 10,= per tafel.

Hierbij vragen we nogmaals aandacht om niet op de dans-

vloer te staan. Het reserveren dient te gebeuren op donderdag 

30 september van 19.30 tot 20.30 uur in het schuttersgebouw.

Muntverkoop

Koop alvast op donderdagavond je munten, want aan de bar 

en op maandag bij de schietwedstrijden kan er uitsluitend met 

munten betaald worden.

ZONDAG 3 OKTOBER
09.30 uur: Rondgang

De Pannerdense Kermis begint dit jaar anders dan we gewend 

zijn. Helaas niet meer in de kerk maar met een rondgang door 

het dorp. Na een korte rondgang gaan we eerst het konings-

paar thuis ophalen. Vervolgens gaat de rondgang richting de 

Pannerd. Op het terras voor de Pannerd nodigen we alle zorg-

medewerkers uit Pannerden van harte uit om plaats te nemen. 

Samen met Harmonie Wilhelmina, Officierencorps zullen de 

vendeliers een hulde brengen aan hen waarvan tijdens de 

pandemie veel extra’s in de zorg is verwacht. Zij staan symbool 

voor iedereen die een stapje extra heeft moeten of die het extra 

moeilijk heeft gehad. Een afsluiting van een periode en een 

startsein van de Pannerdense Kermis. 

Na de rondgang is er tot 12.00 uur in het schuttersgebouw de 

gelegenheid om iedereen een fijne kermis toe te wensen.

18.45 uur: Afhalen Standaardvaandel

Het Officierencorps trekt samen met het Tamboerkorps van 

Harmonie Wilhelmina uit voor het afhalen van het standaard-

vaandel van Schuttersgilde Claudius Civilis. 

20.15 uur: Overhandigen Standaardvaandel

Nadat het Koningspaar en de Hofhouding binnen zijn, komt het 

Officierencorps terug met het vaandel. Deze wordt overhandigd 

aan de President, Albert Janssen, waarna hij de kermis officieel 

zal openen en kan het feest losbarsten.

00.00 uur: Wilhelmus en einde van de Kermiszondag.

MAANDAG 4 OKTOBER
09.30 uur: Schietwedstrijden

Rondgang voorafgaande aan het prijs- en Koning schieten. 

Schutters/leden, denk aan de juiste sectie indeling! Wie mag 

zich het komende jaar Koning van Claudius Civilis noemen? We 

schieten dit jaar weer op het grasveld naast het schuttersge-

bouw. Ook de dames schieten dit jaar weer mee om de prijzen. 

Het schieten gebeurt per sectie, dus dames en heren kijk in 

welke sectie je zit en kom naar de schietmast zodra jouw sectie 

aan de beurt is. Ben je te laat dan gaat je beurt over tot een 

evt. volgende ronde. Zodra de nieuwe koning bekend is, gaan 

we in optocht via De Pannerd naar het schuttersgebouw.

Het schietterrein is een afgesloten gebied waar ook toe-

gangscontrole geldt. De zaal en het terrein zijn om 09.00 uur 

open en is een toegangscheck mogelijk. Wees op tijd voor 

deze controle en voorkom een lange wachtrij.

20.00 uur: Het nieuwe Koningspaar met hofhouding komt

binnen en het feest kan beginnen.

00.00 uur: Wilhelmus en einde van de Kermismaandag.

DINSDAG 5 OKTOBER
09.30 uur: Koningin afhalen

Vertrek richting het afhaaladres van de nieuwe Koningin. Voor-

dat we op het afhaaladres arriveren zullen de bielemannen 

eerst een barricade slechten. Dit jaar ligt deze bij de boog van 

de Gorgies in de Schoolstraat. Eenmaal aangekomen op het 

afhaaladres zal de nieuwe Koningin uitvoerig aan de schutters 

worden voorgesteld en gaat de rondgang door Pannerden van 

start. Ook dit jaar is er naast de koets voor het koningspaar 

ook een koets c.q. paardentram voor de dames van de senaat 

én voor alle dames van de hofhouding. De schutters/leden, 

officieren en vendeliers lopen tijdens de rondgang in de juis-

te sectie. Een vriendelijk verzoek aan de schutters/leden om 

direct aan te sluiten achter de hofhouding om zo een mooie 

rondgang mogelijk te maken.

20.00 uur: Vendelhulde Jeugdvendeliers

Het Koningspaar en de hofhouding worden binnengehaald en 

het feest gaat weer van start. Omstreeks 21.00 uur is er een 

vendelhulde van de jeugdvendeliers, gevolgd door een collecte 

voor het officierencorps.

00.00 uur: Wilhelmus en afsluiting van de Kermis

De muziek wordt dit jaar wederom verzorgd door de 

Perfect Showband

ZORGMEDEWERKERSZORGMEDEWERKERS

Iedereen heeft op zijn of haar manier de afgelopen tijd 

te maken gehad met Corona. De ene met ziekte of zelfs 

overlijden, dan ander met isolement en eenzaamheid en 

weer een ander op het gebied van werk en inkomen. Van de 

zorgmedewerkers is ook veel extra’s verwacht, vandaar dat 

graag iedereen uit Pannerden die in de zorg werkt en ook 

iedereen die in Pannerden als zorgmedewerker actief is, graag 

uitnodigen voor de zondagmorgen. Zij staan symbool voor 

iedereen die een stapje extra heeft moeten of die het extra 

moeilijk heeft gehad.

We zien dit moment als afsluiting van een periode en een 

startsein van de Pannerdense Kermis. Samen met Harmonie 

Wilhelmina, Officierencorps zullen de vendeliers het hoogste 

eerbetoon brengen wat Claudius Civilis heeft; een vendelhulde.  

Na de vendelhulde zijn zij tevens uitgenodigd in het 

schuttersgebouw voor een kopje koffie.

Om dit alles goed te kunnen organiseren, dienen 

zorgmedewerkers die hieraan deel willen nemen zich aan te 

melden via senaat@claudiuscivilis.nl of via 06-21665118

Aanmelden kan tot 1 oktober.



REGLEMENT KONINGSSCHIETENREGLEMENT KONINGSSCHIETEN

SCHIETWEDSTRIJDENSCHIETWEDSTRIJDEN

AANDACHTSPUNTENAANDACHTSPUNTEN

TOELATINGSBELEID 2021TOELATINGSBELEID 2021

Met regelmaat melden wij ons devies namelijk Broederschap,

Trouw en Dienstbaarheid. Zo is Trouw, heel netjes gezegd, een 

morele verbondenheid (ethiek) wat gezien kan worden als een 

verplichting. Dit betekent onder meer dat wij als Schuttersgilde 

een verplichting hebben als het gaat over de persoonlijke 

gegevens van onze leden. Hier gaan wij vertrouwelijk mee om 

en hebben hiervoor de benodigde maatregelen getroffen. Dit 

alles in het kader van verplichtingen vanuit de AVG. 

Meer informatie hierover kunt u vinden in onze Privacy 

Statement zoals gepubliceerd op onze website 

www.claudiuscivilis.nl

Tijdens activiteiten van Claudius Civilis zien 

we steeds vaker de vlag van het schuttersgilde 

hangen, een prachtig gezicht. We hopen ook 

dit jaar al deze vlaggen weer te zien; dus 

hang Pannerden vol met onze eigen vlag van 

Claudius Civilis.Heeft u nog geen vlag? 

Bestel via senaat@claudiuscivilis.nl

MEDEDELINGEN

MIDWINTERFEESTMIDWINTERFEEST

Hij komt er weer aan; de Pannerdense kermis ! Het feest 

dat nu voor het 169e keer gevierd gaat worden. Er ligt weer 

een schuttersjaar achter ons, met dit keer … bijna niets te 

melden. 

Alleen een eindejaars presentje naar de leden is gelukt, al ging 

ook dit niet van een leien dakje door weer nieuwe maatregelen. 

We mochten niets doen van de overheid, want dan waren we 

er zo vanaf was de gedachte. Ook op dit moment van schrijven 

half augustus weten we nog niet of de kermis door kan gaan, 

maar Claudius Civilis is er klaar voor, al krijgen we 1 oktober 

een “GO”, we gaan ervoor. 

ACTIVITEITEN
Waar we ook voor zijn gegaan, is de opknapbeurt van de bar 

en een deel van de zaal in ons gebouw. Het verhaal is bekend, 

er waren een aantal dames met ideeën (en kleuren) en daar 

kwam een mooi plan uit. En met vele vrijwilligers en sponsors 

is het prachtig geworden. Nogmaals dank aan iedereen die 

heeft geholpen! We hopen van harte dat u met de kermis komt 

kijken. Alle andere activiteiten hebben we dit jaar vanwege de 

pandemie helaas moeten annuleren. Dus wederom geen Ko-

ningsbal en Koningsdag, maar ook geen concours of optreden 

elders. De concoursen onder auspiciën van Kring en Federatie 

daar werd begin dit jaar al direct de stekker uit getrokken. Iets 

organiseren kon alleen nog onder eigen regie. Claudius Civilis 

heeft de handschoen opgepakt en we zijn voor de organisatie 

van een Schuttersfestival gegaan. Ons idee was (en is) om te 

blijven kijken naar de mogelijkheden en niet naar de onmogelijk-

heden. Het thema was vooral om met elkaar in broederschap 

feest te vieren, maar ook wilde we graag de zorgmedewerkers 

uit ons dorp met een speciaal tintje in het zonnetje zetten. Dat 

men in de schutterswereld weet dat het bij Claudius Civilis 

altijd feest is, bleek wel uit de ruim 20 schutterijen die zich aan-

gemeld hadden om die dag naar Pannerden te komen. Maar 

helaas hebben we moeten besluiten om het Schuttersfestival  

te annuleren. Organisatorisch en financieel werd het een te 

groot risico en uiteindelijk niet haalbaar, erg jammer. Maar jullie 

kennen ons, wat in het vat zit… Door het wederom annuleren 

van ons Koningsbal en later de Schuttersdag hebben we ook 

nog steeds veel jubilarissen te huldigen en het Keizerschieten 

te organiseren. Ook hier hebben we gekeken naar nieuwe 

mogelijkheden en dit willen we nu plaats laten vinden op 12 

december tijdens een Midwinterfeest. Verderop in deze krant 

meer informatie hierover.

DE KERMIS 2021 
Het zal dit jaar anders zijn, en er zijn regels en gebruiken bijge-

komen de afgelopen 2 jaar. Denk aan de regels van het RIVM 

zoals handen wassen, thuis blijven bij klachten en ventileren. 

Maar ook ongeschreven regels bij het begroeten als “de boks” 

en het omhelzen of kussen zal dit jaar anders zijn. Iedereen 

heeft daar zo zijn eigen gedachte bij, geef elkaar de ruimte. 

Wij doen er alles aan om het weer een ouderwetse kermis van 

te maken, maar we doen ook een beroep op jullie. We blijven 

allemaal zelf verantwoordelijk voor ons gedrag, ook tijdens 

deze dagen. En bedenk dat jouw gedrag anderen kan schaden. 

Verderop in deze kermiskrant extra aandacht voor dingen die 

er veranderd zijn en onze speciale aandacht vragen. Mocht je 

toch nog vragen hebben kom naar de vergadering van 17 

september en stel ze daar, of mail naar senaat@claudiuscivilis.nl

HET KONINGSPAAR
Hierbij wil ik mijn dank uitspreken naar ons Koningspaar. 

Geweldig dat ze dit jaar de ceremoniële functie op zich hebben 

genomen. Al was het door alle maatregelen een rustig jaar, je 

moet er toch elke keer klaar voor staan. Geert en Lidka, dank 

voor jullie inzet voor Claudius Civilis en ik hoop dat jullie een 

fantastische zondagavond mogen hebben in ons schuttersge-

bouw.

                         

DE SENAAT
We zijn nog steeds op zoek naar nieuwe senatoren. We zijn 

erg blij met alle hulp en leden in diverse commissie maar we 

hebben ook bestuurders nodig! Dit jaar hebben we afscheid 

genomen van onze penningmeester Wim Goris, graag wil ik 

nogmaals Wim danken voor al die jaren in het bestuur. 

We zijn nu nog met 6 bestuursleden, volgend jaar stoppen er 

nog 2 personen, dus mensen kom op! Heb je vragen stel ze 

aan de senaat of mail naar senaat@claudiuscivilis.nl

EN NU FEEST!
Het is nu eerst tijd voor de “Kermis”. Zoals ieder jaar is er in de 

laatste week voor de kermis nog van alles te doen. Vragen als 

“wat eten we” en “wat drinken we” of “gaan we nog een nieuw 

kleedje kopen?”. Prachtig toch dat we in Pannerden alles nog 

kunnen kopen. Denk daarom aan onze middenstanders en 

koop lokaal!

Op de donderdag voor de kermis de laatste kans om lid te 

worden (of blijven), een bank bespreken voor de kermis en al-

vast munten kopen. Op zaterdag worden traditioneel de kermis 

bogen gebouwd, met aansluitend Bogenfeest bij de Gorgies.

Uiteindelijk wordt het zondag en is het “Kermis”. Op zondag-

morgen dit jaar geen kerk meer, maar jullie kennen Claudius 

Civilis, we gaan iets nieuws doen. Na een korte rondgang halen 

we het koningspaar thuis op, bij de Pannerd brengen we ver-

volgens een hulde aan alle zorgmedewerkers uit Pannerden en 

vervolgens gaan we naar het schuttersgebouw.

Beste mensen, laten we er dit jaar weer een, verstandige, met 

aandacht voor elkaar, echte Pannerdense kermis van maken. 

Ik hoop U allen te zien, om samen het glas te heffen in onze 

“Tent”. 

Fijne kermisdagen allemaal 

Albert Janssen

President

Door het wederom annuleren van ons Koningsbal en later de 

Schuttersdag hebben we nog veel jubilarissen te huldigen en 

het Keizerschieten te organiseren. We denken hiervoor een 

nieuwe alternatieve datum voor gevonden te hebben: zondag 

12 december 2021.

Op deze dag organiseren we een groots Midwinterfeest. In een 

sfeervol een warm aangekleed schuttersgebouw zetten we de 

jubilarissen van 2020 en 2021 die middag in het zonnetje en 

gaan de oud-koningsparen de strijd aan om de titel van Kei-

zer of Keizerin van Claudius Civilis. Uiteraard zal het aan het 

bekende “natje en droogje” niet ontbreken en belooft het een 

gezellige middag te worden. Zet de datum alvast in je agenda, 

meer informatie volgt via www.claudiuscivilis.nl of onze social 

media kanalen.

Aan de bar werken we weer met munten en is er géén contan-

te betaling mogelijk. De munten zijn op achterin te koop bij de 

entree, maar ook op de donderdagavond tijdens het bank be-

spreken.

Munten kunnen alleen gebruikt worden aan de bar, de kelner 

zal geen munten aannemen.

Ook op maandagochtend buiten, tijdens de schietwedstrijden, 

werken we ook met deze munten. Dus een belangrijke tip; koop 

je munten al op donderdagavond. Op deze gezellige avond van 

bank reserveren, entreekaarten kopen, lid worden is een extra 

punt ingericht voor muntverkoop. Uiteraard kunt u tijdens de 

kermis en bij de muntverkoop weer gebruik maken van onze 

pinapparaten.

Schutters die belangstelling hebben voor het koningsschot, 

dienen het volgende weten:

Kandidaten dienen in het bezit te zijn van het reglement 

“Rechten en Plichten van het koningspaar” welke kan worden 

aangevraagd bij de secretaris, M. Loef, Aerdtsestraat 18. 

Tevens dient men vóór vrijdagavond 1 oktober 19.00 uur een 

troonlijst in te leveren bij de secretaris, met daarop de namen, 

adressen en telefoonnummers van de genodigden, dit alles op 

een officiële lijst van Claudius Civilis, oude lijsten zijn niet meer 

geldig, u dient de lijst van 2021 te hebben. Bij niet voldoen aan 

deze voorwaarden, kan er niet worden deelgenomen aan het 

koningsschot. 

Vanwege wetgeving is ieder lid verplicht om zich voor het schot 

te legitimeren, dit kan d.m.v. de schutterspas. Zonder pas kan er 

niet geschoten worden.
Pannerdense Kermis is feest dat we met z’n allen, van jong tot 

oud, graag vieren. Dat kan alleen als we de afspraken die we met 

elkaar gemaakt hebben ook nakomen. Een 2-tal zaken willen we 

even uitlichten. Ten eerste dient de deur naar de sluis gesloten te 

blijven en alleen in geval van nood gebruikt te worden. De sluis 

en de speelplaats zijn geen rookruimte, toilet en afvalbak! We 

zullen hier net zoals voorgaande jaren op toezien d.m.v bewa-

king, maar ook doen we een beroep op ieders gezonde verstand 

en elkaar. Ook zal er bij de entree bewaking aanwezig zijn, o.a. 

om er op toe te zien dat er geen glaswerk mee naar buiten gaat.

Het tweede punt is het vrijhouden van de dansvloer, hier hebben 

we duidelijke afspraken over gemaakt, o.a. in het reglement van 

het bank reserveren. Ook hier geldt, laten we die afspraken res-

pecteren en nakomen. Als we dit allemaal doen, dan weten we 

zeker dat het weer een fantastisch feest gaat worden, wat 

we gezamenlijk gaan vieren.

De belangrijkste voorwaarde om de kermis dit jaar te kunnen 

organiseren is dat er een streng toelatingsbeleid is, volgens de 

laatste richtlijnen van de rijksoverheid. Eenieder die het schut-

tersgebouw binnen wil, zal een geldig corona toegangsbewijs 

moeten hebben. Dit is een QR-code die u via de Corona-

Check-app of via CoronaCheck.nl kunt aanmaken. (voor meer 

informatie kijk op www.rijksoverheid.nl). Aan de deur wordt 

uw QR-code gescand en uw ID gecontroleerd. Uitsluitend met 

een geldige code heeft u toegang. 

Ook wordt er dit jaar weer gewerkt met het systeem van de 

schutterspas. Het pasje dient u bij u te dragen als u het schut-

tersgebouw in wilt, om de kermis met ons mee te vieren. Dit 

pasje wordt bij de deur gescand, en geeft aan wie u bent en 

of u toegang heeft. Mocht u om wat voor een reden geen pasje 

hebben ontvangen en toch kermis willen vieren, neem dan con-

tact op met de ledenadministratie via senaat@claudiuscivilis.nl

Ook krijgen alle leden boven de 18 jaar een bandje, dit i.v.m. 

de wetgeving alcoholbeleid.

U begrijpt dat al deze controles extra tijd vergen, dus kom op 

tijd en voorkom lange wachtrijen.

Tradities staan bij Claudius Civilis hoog in het vaandel. De schuttersvlag is één van deze tradities. Op het moment dat het 

schuttersgilde uittrekt en alle schutters/leden meegaan in optocht worden er secties gevormd. Elke sectie vertegenwoordigd 

een leeftijdscategorie en kleur.

Elke sectie vertegenwoordigd een leeftijdscategorie en kleur.

16-25 jaar Oranje

26-35 jaar Rood

36-45 jaar Groen

46-55 jaar Blauw

56 en ouder Geel

Deze indeling geldt ook voor onze dames! 

De schutter / het lid loopt tijdens de rondgang met de kleur vlag van zijn sectie. Bij terugkomst in de tent graag allemaal de 

vlaggen weer inleveren in de tonnen achterin.

Alvast bedankt voor jullie medewerking.

MUNTENMUNTEN

PRIVACYPRIVACY

SCHUTTERSVLAGGEN / SECTIEVLAGGEN

CLAUDIUS CIVILIS VLAGCLAUDIUS CIVILIS VLAG

DE PRESIDENTDE PRESIDENT

Beste schuttersvrienden en vriendinnen,


