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1. Leden hebben uitsluitend toegang tot het feestterrein indien zij in het bezit zijn van een 
geldig pasje van Claudius Civilis. 

2. Iedereen moet zich desgevraagd kunnen legitimeren met een geldig legitimatiebewijs. 
Wij mogen uw tassen en zakken controleren, bij weigering kan u de toegang worden ont-
zegd. Bij hinderlijk gedrag als gevolg van drank en/of drugs weigeren wij u de toegang.

3. Alcoholhoudende drank wordt uitsluitend verstrekt aan personen van 18 jaar en ouder. 
Zij dienen een gekleurd bandje te dragen, welke wordt verstrekt bij binnenkomst. Een-

 ieder die het schuttersgilde in diskrediet brengt, wordt een sanctie opgelegd.

4. Het is verboden om zelf drank mee te nemen, bij overtreding zal er een gepaste sanctie 
worden genomen.

5. Alle consumpties worden verstrekt in plastic bekers, glaswerk is buiten verboden.

6. Het gilde is niet aansprakelijk voor verlies- of diefstal of schade aan kleding of 
 andere eigendommen van bezoekers.

7. Gevonden voorwerpen dienen bij de toezichthouders te worden ingeleverd.

8. Wij vragen u om rekening te houden met uw medegebruikers en uitvoerend 
 personeel / kelners niet te hinderen bij de uitvoering van hun werkzaamheden.
 Het is verboden om geweld te gebruiken, te discrimineren,  iemand seksueel 
 te intimideren.

9. Het is verboden om wapens of andere voorwerpen die als wapen 
 gebruikt kunnen worden, in bezit te hebben. Wapens van kaderleden 
 worden direct na de activiteit in de daarvoor bestemde ruimtes 
 opgeborgen. 

10. Het is verboden om drugs in bezit te hebben, te gebruiken of te 
 verhandelen.

In alle gevallen waarin deze huisregels niet voorzien, beslist de senaat

DE PANNERDENSE VOLG ONS 
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INSTAGRAM

2020KERMISKRANT“Aon’t eind van de zommer, umdat ik hier won
Dink ik aon de kermis, hei-j kump d’r wer aon”

Zo begint het lied “Paanderse Kermis” van Vals Plat. Dit jaar 
werd er echter al voor de zomer aan de Kermis gedacht. Want 
vanwege de corona pandemie staat de wereld op zijn kop. Zo-
als aangegeven kunnen we dit jaar helaas dan ook geen kermis 
vieren op de manier zoals we dit gewend zijn. In overleg met de 
gemeente en rekening houdende met de geldende maatrege-
len hebben we wel een alternatief programma kunnen maken. 
De Kermis zal dit jaar alleen overdag zijn en zich grotendeels 
afspelen onder onze overkapping op het grasveld naast het 
schuttersgebouw. Hier hebben we een terras opgebouwd, 
waar we op afstand van elkaar toch ons kermisbiertje of wijntje 
kunnen drinken.

Donderdag 1 oktober
Lidmaatschap
Op Donderdagavond vanaf 19.00 uur is het schutters-
gebouw open en is de laatste mogelijkheid om de contributie 
te voldoen of lid te worden. Het lidmaatschap kost dit jaar per 
persoon € 20,- Je kunt dan de kermis vieren alsmede ook ons 
Koningsbal. Diegene die de contributie nog niet hebben be-
taald, kunnen uiterlijk deze avond nog de contributie betalen. 
Is dit niet gedaan dan stopt vrijdag voor de kermis het lidmaat-
schap. Nieuwe leden kunnen zich deze avond aanmelden in het 
schuttersgebouw vanaf 19.00 uur. We hebben dan naast naam, 
adres en geboortedatum ook het banknummer nodig i.v.m. 
contributie inning. De eerste contributiebetaling dient ter plaat-
se voldaan te worden. Let op: minderjarige aankomende leden 
dienen een handtekening van één van de ouders te hebben, dit 
is in het kader van de AVG. Iedereen die dit jaar aanwezig wil 
zijn onder onze overkapping dient een correcte lidmaat-
schapspas te hebben. Geen (correcte) pas = geen toegang. 
Controleer daarom extra goed of uw gegevens kloppen. 

Reserveren
Om toegang te krijgen tot onze overkapping dient men te 
reserveren. Dit kan op donderdagavond. Opgeven van meer-
dere personen is uiteraard mogelijk, hiervoor zijn naam en 
lidnummer (zie lidmaatschapspas) nodig. Na reservering krijgt 
men zitplaatsen toegewezen, want de gehele kermis geldt: we 
blijven zitten! Bij de entree wordt uw pas gescand, zodat we 
altijd weten wie er aanwezig is op welk moment.

Munten
Dit jaar geldt overal dat we alleen munten accepteren en géén 
contant geld. Dit vanwege de hygiëne en de snelheid. Ook 
wanneer een kelner u wat brengt dient er direct met munten 
betaald te worden, er zijn dus geen tafelkaarten. De munten 
kunt u op donderdagavond alvast kopen, evt. voor uw kermis-
tafel, dit scheelt op andere dagen waarschijnlijk onnodig 
wachten.
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Schieten op Maandag
Op maandagmiddag zijn er schietwedstrijden per sectie. 
Iedereen die hieraan deel wil nemen dient zich op donder-
dagavond op te geven. Uiteraard kan men meerdere perso-
nen opgeven, hiervoor zijn naam en lidnummer (zie lidmaat-
schapspas) nodig. Verspreid in het gebouw zitten enkele 
officieren per sectie waarbij men zich kan opgeven. Denk 
eraan dat u zich bij de juiste sectie meldt. Verderop in deze 
krant nogmaals de sectie indeling.

Zaterdag 3 oktober
Bogenfeest
Om 12:00 uur is ons terras geopend (toegang alleen leden, na 
reservering). Tevens zijn de attracties op het Dorpsplein 
geopend. In de loop van de middag, zodra de bogen klaar 
zijn, komen de bogenbouwers naar de overkapping. Samen 
met alle aanwezige leden geven we hiermee een officiele start 
aan deze alternatieve kermis. Om 18:00 uur sluiten we ons 
terras en is het einde van dag 1. De attracties zijn geopend 
tot 20:00 uur. De muziek op het terras wordt verzorgd door DJ 
Theo.

Zondag 4 oktober
Familiedag
Om 12:00 uur is ons terras weer geopend voor de leden die 
een plaats hebben gereserveerd. Ook zijn de attracties dan 
weer geopend voor vertier op het Dorpsplein. De zondag staat 
bekend als “familiedag”, velen krijgen familie op bezoek voor 
de bekende kermisborrel en natuurlijk het kermis eten. Zoals 
we al zeiden heeft corona dit jaar voor iedereen roet in het eten 
gestrooid, maar laat dit bij het kermisdiner niet gebeuren. We 
weten zeker dat de lokale horeca en middenstand weer van al-
les uit de kast halen om er een smakelijk diner van te maken. U 
koopt toch ook lokaal? Zondagmiddag willen we ook aandacht 
schenken aan onze jubilarissen die we normaal gesproken tij-
dens het Koningsbal huldigen. Zij zijn speciaal uitgenodigd voor 
dit moment. Om 18:00 uur sluiten we ons terras weer en is het 
einde van dag 2. De attracties zijn geopend tot 20:00 uur. De 
muziek op het terras wordt verzorgd door DJ Theo.

Maandag 5 Oktober
Schietdag
Wederom om 12:00 uur openen wij ons terras en gaan de 
attracties weer open. We beginnen de dag met een korte rond-
gang door het dorp, samen met Harmonie Wilhelmina. Aan alle 
leden vragen we om met de schuttersvlag bij de juiste sectie 
mee te lopen, uiteraard op gepaste afstand. Alle secties staan 
deze dag onder aanvoering van een aantal officieren, zij geven 
aan op welk tijdstip de betreffende sectie bij de schietbanen 
worden verwacht. Hier schiet men vervolgens voor de individuele 
prijzen en tevens is er een sectieprijs te winnen. Deelname kan 
alleen indien men zich op donderdagavond heeft opgegeven. 
Omstreeks 17:00 uur is de prijsuitreiking en om 18:00 uur 
sluiten we ons terras is zit de kermis van 2020 er officieel op.
De muziek op het terras wordt wederom verzorgd door DJ Theo.
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DE SENAAT



Beste schuttersvrienden en vriendinnen.

SLOTWOORD

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

Sinds enkele jaren hebben we in Pannerden 
onze eigen verenigings- of schuttersvlag. Graag 
roepen wij alle inwoners op om deze vlag gedu-
rende deze dagen uit te hangen. Ondanks dat 
veel dingen anders zijn dit jaar is het juist mooi 
om met een simpel gebaar wat vrolijkheid te 
brengen. Hiermee laten we zien dat we het sa-
men doen, ook voor de leden die dit jaar helaas 
niet aanwezig (kunnen) zijn.

MEDEDELINGEN

In samenwerking met de gemeente Zevenaar en onze kermis 
exploitanten zijn we verheugd om te melden dat ook de ker-
mis attracties aanwezig zullen zijn dit jaar. De opstelling is wat 
anders dan voorgaande jaren. De attracties zullen meer in lint-
vorm rondom de kerk worden geplaatst op ruimere afstand van 
elkaar. Uiteraard geldt ook hier dat iedereen voldoende afstand 
moet houden van elkaar en rekening moet houden met de 
maatregelen. De exploitanten zorgen voor ruimte en hygiëne bij 
de betreffende attractie. Instructies van de exploitanten dienen 
direct opgevolgd te worden. 

DE BAR / UITGIFTEPUNT ATTRACTIES

Hij komt er weer aan de Pannerdense Kermis! Het feest 
dat nu voor de 168e keer gevierd gaat worden. Er ligt weer 
een schuttersjaar achter ons met prachtige en historische 
momenten voor Claudius Civilis...

Dat schreef ik altijd, maar plotseling was daar Corona! Op 15 
maart ging alles op slot, moesten we afstand houden, handen 
wassen, etc.. enfin iedereen kent de regels. Reikhalzend keken 
we uit naar het einde van de lockdown en versoepelingen van 
de maatregelen. Maar weken werden maanden en met ons 
allen hebben we al die tijd stevig door moeten bijten en voor-
lopig zal dat nog wel even zo blijven. Iedereen heeft op de één 
of andere manier met het leed van corona te maken gehad. 
Ook voor ons als schuttersgilde was het een lastige periode 
zonder onze activiteiten. Als bestuur zijn we blijven kijken naar 
wat er eventueel, binnen de geldende maatregelen, wel moge-
lijk was en is. Daarbij hebben we vanaf het begin de gemeente 
Zevenaar betrokken in onze plannen en ideeen. We zijn dit jaar 
zo vaak op het gemeentehuis geweest, dat ik denk dat we ook 
bij de kerstborrel horen! Maar vanaf deze plaats dank voor de 
goede samenwerking.

Het eerste resultaat was “Biergarten Pannerden” dat we op 
8 augustus samen met de plaatselijke horeca en Jongerensoos 
De Duim hebben kunnen organiseren. De doelstelling was om 
voor onze leden en inwoners een gezellig evenement te orga-
niseren waar men, met inachtneming van de geldende regels, 
weer eens lekker uit kon gaan in Pannerden. Uiteindelijk is het 
een mooie en sfeervolle avond geworden, die voor ons ook 
gold als goede opstap naar de kermis. Trots ben ik ook op de 
jonge mensen die in het bestuur van de Duim zitten. Ondanks 
dat ze leerden dat Pannerden ook mensen kent, die anders 
tegen zaken aankijken en dat ook laten weten, hebben ze toch 
doorgezet. We hebben als organisatie telkens gezegd, en dat 
zeggen we ook voor de a.s Kermis: wij bieden graag de gele-
genheid om een feestje te vieren, als we ons allemaal aan alle 
regels houden. Wij zorgen dat het kan, maar je blijft zelf ook 
verantwoordelijk voor je gedrag!                                                    

Het tweede resultaat is de Kermis van 2020 in Pannerden. 
Dat we dit jaar geen Kermis kunnen vieren op de manier zoals 
we dat al sinds 1853 doen is duidelijk, maar ook hier hebben 
we steeds gekeken naar wat er wel kan. Op het moment van 
schrijven zijn we nog steeds in overleg met de gemeente en 
veiligheidsregio, maar we gaan er vanuit dat er op het dorps-
plein attracties komen en op het veld waar de Duim stond komt 
een grote overkapping. Verderop in dit krantje meer informatie 
over het alternatieve programma dat zich zal afspelen op zater-
dag, zondag- en maandagmiddag.

Helaas kunnen we dit jaar geen Koningschieten en zullen we 
het komende jaar geen nieuwe koning hebben. Ons huidige 
koningspaar Geert en Lidka hebben dit jaar ook veel aan hun 
neus voorbij zien gaan; geen concoursen, Koningsbal en vele 

andere momenten. Maar in goed overleg met ons koningspaar, 
hebben zij zich bereid getoond om ook volgend jaar alle plicht-
plegingen die er zijn als koningspaar van Claudius Civilis op 
zich te nemen. Geert en Lidka, dank hiervoor.

Zoals ik al zei hebben we een programma voor 3 middagen, 
maar ook zoals elk jaar is er in de laatste week voor de kermis 
nog van alles te doen. Zijn er nog openstaande vragen? Wat 
eten en drinken we? Gaan we nog een nieuw kleedje kopen? 
Prachtig toch dat we in Pannerden alles nog kunnen kopen. Op 
donderdag avond; plaats bespreken/reserveren, opgeven voor 
de schietwedstrijden, alvast munten kopen en de laatste kans 
om lid te worden. Dan op zaterdag worden de bogen gebouwd, 
gevolgd door het Bogenfeest, daarmee start dit jaar officieel de 
Kermis. 

Beste Mensen, laten we er dit jaar weer een geweldige 
Pannerdense kermis van maken. Laten we allemaal ons ge-
zonde verstand gebruiken, heb aandacht voor elkaar en laten 
we ons zeker aan de regels houden! De overheid zegt “alleen 
samen krijgen we corona onder controle”, dat past perfect bij 
onze gedachte, Pannerdense Kermis vieren we samen!

Ik hoop u allen te zien, om samen het glas te heffen in onze 
“Tent”. 

Fijne kermisdagen allemaal 

Albert Janssen
President

De gehele kermis zijn kelners aanwezig die u voorzien van een 
consumptie óf u gaat zelf naar een uitgiftepunt. We noemen 
bewust geen bar, want consumpties mogen alleen genuttigd 
worden op het terras waar we allemaal zitten! Drinken aan de 
bar is dus niet toegestaan.

Bij een uitgiftepunt is een duidelijke routing, ook hier dient 
iedereen zich aan te houden. Voor de hygiëne, hou je tafel 
schoon, lege bekers en andere spullen gooi ze in de vele afval-
containers.

TOILETTEN

Dit jaar is het alleen mogelijk om met munten te betalen. Zowel 
aan tafel, wanneer de kelner komt bezorgen, als bij een uitgifte-
punt. Bij de muntenverkoop is het mogelijk om met pin te beta-
len. Pinnen? Ja graag! Munten kunnen ook op donderdagavond 
al worden aangeschaft.

Tradities staan bij Claudius Civilis hoog in het vaandel. De sectievlag is één van deze tradities. Op het moment dat het schut-
tersgilde uittrekt en alle schutters/leden meegaan in optocht worden er secties gevormd. Zij staan onder aanvoering van enkele 
officieren.Dit jaar zal dit alleen op maandag het geval zijn.

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!

Het lid loopt tijdens de rondgang met de kleur vlag van zijn sectie. Ook dit jaar zijn de vlaggen weer 15 minuten voor vertrek 
verkrijgbaar achter in de tent. Bij terugkomst graag allemaal de vlaggen weer inleveren in de tonnen.

MUNTEN / PINNEN

PRIVACY

SECTIES

SCHUTTERSVLAG

DE PRESIDENT

Om te voldoen aan alle eisen en maatregelen is er een spe-
ciale toiletunit geplaatst naast het schuttersgebouw. Na een 
toiletbezoek dient u altijd de handen te wassen, en voor je de 
overkapping binnengaat altijd de handgel te gebruiken. Ook bij 
de toiletten staan looplijnen aangegeven en dienen we rekening 
te houden met de afstand tot elkaar.

Waar ik voorin ben begonnen met het voorwoord, eindig ik dit 
jaar met een slotwoord. Wij, als bestuur van Claudius Civilis, 
samen met de gemeente Zevenaar hebben er alles aan ge-
daan om iets te kunnen doen tijdens onze kermis. Er is ruim-
te, we zijn buiten, we voldoen aan de hygiëne maatregelen, 
etc. MAAR, het kan alleen als we ons allemaal aan de regels 
houden. We kunnen door de maatregelen alleen maar plaats-
bieden aan onze eigen leden, zolang er plaats is. Men kan dus 
niet aan de poort betalen. 

Voor onze leden geldt;
• Heb je klachten of twijfels? Blijf thuis, hoe vervelend ook
• Wil je op een van de middagen naar binnen? 
 Reserveer op tijd 
• Wil je meeschieten op maandagmiddag? 
 Reserveer op tijd 
• Wil je wat drinken? Hou je aan de regels
• Ben je onder de overkapping? Blijf dan zitten
• Bij toiletbezoek hou je aan de regels. 

Er zijn veel regels, regels die ook gehandhaafd zullen worden, 
o.a. door onze toezichthouders. De kermis zal dit jaar wat 
strenger zijn, maar houden we ons aan de regels dan kan er 
zeker een Paanderse kermis zijn. Maar je blijft zelf verantwoor-
delijk voor je gedrag op deze dagen en bedenk: 
jouw (wan)gedrag kan anderen schaden. 

Ondanks de beperkingen en regels zijn we er trots op dat we 
een mooi alternatief programma hebben kunnen samenstellen. 
Wij zijn er dan ook van overtuigd dat we samen een paar 
bijzondere maar oergezellige dagen zullen hebben.

Namens de senaat,

Albert Janssen
President


