
 
 
 

 
 

Betreft: Overlijden Jong Deken Peter van Breugel  01 december 2020 

 

Geachte Overheid, 

 

Het is onze droeve plicht u te moeten mededelen dat op zondag 

29 november 2020 onze Jong Deken Peter van Breugel op 63-

jarige leeftijd is overleden.  

 

Peter was sinds vorig jaar ernstig ziek en het werd ook duidelijk 

dat er geen kans was op genezing. Tot voor een paar maanden 

hebben we hem kunnen bezoeken en waren er nog momenten 

met enige kwaliteit. Maar het kostte hem steeds meer energie. 

Wat heeft hij geknokt om hier te kunnen blijven maar 

uiteindelijk moest hij toegeven en heeft hij op de vroege 

zondagochtend zijn laatste adem uitgeblazen. 

 

Peter was sinds 1987 bij de Guld. Hij was een actief lid en altijd 

present als we moesten uitrukken. Ook was hij een uitstekende 

schutter en deed mee aan de interne schietwedstrijden en de 

wedstrijden van de Hoge Schuts. En ook een harde werker die 

het altijd kon maken of verzorgen. Hij heeft veel werk verzet 

met het bouwen van de Sint Joris Hof, de Jeu de Boules banen en de beugelbaan. Met de Gildendag in 

2005 zorgde hij voor de stijger voor de schutsbomen. Als er iets te doen was, was hij er steevast bij. 

Deelname aan de carnavalsoptocht. Op reis naar Frankrijk en naar Polen. Peter was erbij. En je moest 

altijd opletten want als hij iets kon uitvreten dan deed hij dat. Sinds een aantal jaren was hij geoefend 

tamboer en sloeg de marsen mee. Daar beleefde hij veel plezier aan. Hij was zelfs een paar maanden 

geleden nog op de oefenavond aanwezig. 

 

Jarenlang was hij lid van de Overheid. In 1991 schoot hij zichzelf Koning. Hij werd in 1993 lid van de 

Overheid als Jong-Deken. Een aantal jaren was hij Commandant. Na een korte onderbreking werd hij 

in de ledenvergadering van 8 april 2019 opnieuw gekozen tot lid van de Overheid. Helaas werd hij kort 

daarna ziek. We verliezen in Peter een rasechte Gildebroeder die er stond voor zijn clubke. 

 

We zullen we met het eigen Sint Joris Gilde zo traditioneel moegelijk afscheid nemen van Peter bij 

hem thuis. 

 

 

Met vriendelijke Gildegroet, 

De Overheid van het Sint Joris Gilde Berlicum 

 


