
LIVE MUZIEK

ZONDAG 17 APRIL, 1e PAASDAG

PaosbestFeest LIVE MUZIEK

www.claudiuscivilis.nl

DINSDAG 26 APRIL
19:00 - 00:00 UUR

KONINGSBAL

Cabrio speelt deze avond vanaf het podium in de zaal. Senaat en troon verhuizen hierdoor weer naar de zijkant van 
het schuttersgebouw. Wees dus op tijd om van een tafel verzekerd te zijn! De jubilarissen stellen we in de gelegenheid 
om een tafel te reserveren, dit kan via senaat@claudiuscivilis.nl. De bar achterin de zaal is deze avond ook geopend, 
speciaal voor onze “staande” leden en voor iedereen die effe een shotje wil drinken aan de bar.

Uiteraard geldt voor deze avond dat de entree voor onze leden gratis is, zij dienen wel hun ledenpas mee te nemen! 
Toegang is vanaf 16 jaar en ouder.

De consumptieprijs bedraagt € 2,25 en dat tijdens een gezellige avond in een sfeervol aangekleed schuttersgebouw. 

Woensdag 27 april tijdens Koningsdag hebben we ook een leuk en gevarieerd programma, alles in en rond ons 
schuttersgebouw, kijk voor meer informatie verderop in deze flyer.

Op Koningsdag tussen 12.30-16.00 uur is Team Duiven aanwezig op het Dorpsplein in Pannerden. 
Net als vorig jaar verkopen zij hortensia’s in blauw, wit, rose en rood. Je betaalt voor één 
hortensia € 5,- voor twee hortensia’s betaal je € 10,- en voor drie betaal je slechts € 13,50.

De totale opbrengst van de hortensia verkoop gaat naar Alpe d’HuZes voor onderzoek 
naar kanker. 

Tot woensdagmiddag 27 april op het Dorpsplein.

ALPE D’HUZES HORTENSIA’S ACTIE IN PANNERDEN

Scan de QR-code en 
bestel je kaartje(s). 

Locatie: Schuttersgebouw • Zaal open: 19.30 uur
Entree: Kaartverkoop online of bij • Cafetaria Janssen Pannerden: € 5,-
Aan de deur: € 10,-



10.30 uur:
Verzamelen Harmonie Wilhelmina, senaat, officieren, vendeliers, kruisboogschutters, 
bielemannen en natuurlijk alle kinderen, ouders, opa’s en oma’s op het Dorpsplein.

10.35 uur:
Rondgang door Pannerden, samen met de kinderen met hun versierde fietsen, 
steppen, buggy’s, karren, etc. Voor ieder kind dat aan de optocht deelneemt is er een 
traktatie na afloop.

11.00 uur:
Toespraak door een afgevaardigde van B&W, de vendelhulde van het officierencorps, 
het Wilhelmus en het hijsen van de vlag bij het schuttersgebouw.

11.15 uur:
Welkom in het schuttersgebouw door de President aan alle jubilarissen van 2020-
2021 en 2022 en tevens alle oud-koningsparen. Aansluitend start van de huldigingen 
van de jubilarissen. 

WOENSDAG 27 APRIL

KONINGSDAG
Voor de kinderen is vanaf dat moment het Dorpsplein omgedoopt tot “Speulplein’ 
waarop ze lekker kunnen ravotten en spelletjes spelen. Tevens start Vrijmarkt, men 
kan zich op deze dag melden bij marktmeester Bennie Vreman.

13.30 uur:
Gezamenlijke Vendelhulde voor alle jubilarissen. 

14.00 uur:
Keizerschieten voor alle oud-koningen en oud-koninginnen.

17.00 uur:
Prijsuitreiking en vendelhulde nieuwe keizer(in).

18.00 uur:
Einde Koningsdag.


