
 Bevelander Jubileum Quiz 

*Leden en partners van de blaaskapel en bestuur Bevelander Fanclub zijn uitgesloten van deelname* 

 

 

Fijn dat u mee doet aan deze quiz. 

 U kunt tot 1 juli a.s. de antwoorden per mail 
toesturen aan: tinyenfrank@gmail.com onder 
vermelding van uw naam, adres en 
telefoonnummer.  

Ook toesturen kan naar Frank Hoes, Claushof 12, 
6851 LA Huissen. 

Een tip voor de beantwoording: veel 
antwoorden zijn te vinden als u de 
tentoonstelling gaat bekijken die in de drie 
vitrines van de voormalige raadzaal aan de 
Langekerkstraat in Huissen is ingericht. 

 

 

 

 

 

 Bevelander Quiz vragen: 

1. In welk jaar is Blaaskapel De Bevelander Muzikanten opgericht ?  

Antwoord: _________________________________________________________________ 

2. Welke twee leden zijn nog altijd sinds de oprichting lid van de kapel ? 

Antwoord: _________________________________________________________________ 

3. Hoe heette de locatie waar de Bevelander Muzikanten de eerste repetities hielden ? 

Antwoord: _________________________________________________________________ 

4. Met welke repertoire is de kapel vooral in de tachtiger jaren vorige eeuw bekend geworden ? 

Antwoord: _________________________________________________________________ 

5. Onder welke naam vierde de kapel haar 10-jarig bestaan en noem drie activiteiten waarmee dit 

festijn grote bekendheid heeft gekregen ? 

Antwoord: _________________________________________________________________ 

6. Wie was de eerste winnaar van de Cultuurprijs? 

Antwoord: _________________________________________________________________ 

7. Op welke wijze kun je de winnaars terug zien in de straten van het centrum van Huissen? 

Antwoord: _________________________________________________________________ 
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8. Wanneer is de Bevelander Fanclub opgericht en noem twee personen die deze fanclub hebben 

opgericht? 

Antwoord: ________________________________________________________________ 

9. In welke periode heeft de kapel de pronkzittingen van Carnavalsstichting De Kraonige Zwaone 

begeleid?  

Antwoord: _____________________________________________________________  

10 Op welke locatie werd het 25 jarig jubileum in 1996 gevierd? 

Antwoord: _____________________________________________________________ 

11 Hoe heette het concert dat in 1999 in De Brink werd gehouden? 

Antwoord: _____________________________________________________________ 

12 Met welke actie bracht de kapel in 2000 veel inwoners van Huissen op de been? 

Antwoord: _____________________________________________________________ 

13 De kapel trad diverse malen op in het buitenland. Noem 4 landen waar ze te horen en te zien 

waren. 

Antwoord: _____________________________________________________________ 

14 Met welke avond werd het carnaval in Huissen tussen 2000 en 2016 ingeluid? 

Antwoord: _____________________________________________________________ 

15 Wie presenteerden deze avond en wat was er zo carnavalesk aan? 

Antwoord: _____________________________________________________________ 

16  Noem 3 acts waarmee de Bevelander Muzikanten in de pronkzitting hebben geschitterd. 

Antwoord: _____________________________________________________________  

17 Welke acties heeft de kapel georganiseerd in 2006,  2008 en 2014? 

Antwoord:  2006 was dit:__________________________________________________ 

 

                 2008 was dit:__________________________________________________ 

 

                    2014 was dit:__________________________________________________ 
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18 Hoe heet het kunstwerk dat de kapel de Huissense gemeenschap schonk in 2011 bij het 40-jarig 

bestaan? 

Antwoord: _________________________________________________________________ 

19 Uit hoeveel leden bestaat de huidige blaaskapel? 

Antwoord: _________________________________________________________________ 

20 Welke nieuwe orde wordt sinds 2016 op de vrijdag voor carnaval uitgereikt? 

Antwoord: _________________________________________________________________ 

21 Aan wie werd deze orde in 2021 uitgereikt? 

Antwoord: _________________________________________________________________ 

22 Wanneer heeft de kapel voor het laatst – voordat de Corona uitbrak -  opgetreden? 

Antwoord: _________________________________________________________________ 

23 Hoeveel leden telt de Bevelander Fan Club. Zijn er dat 186, 223 of 246 

Antwoord: _________________________________________________________________ 

24 Aan wie werd de laatste Orde van de Foekepot in 2015 uitgereikt? 

Antwoord: _________________________________________________________________ 

25 Op welke datum staat in 2021 het jubileumconcert gepland en waar wordt dit gehouden? 

Antwoord: _________________________________________________________________ 

 

 

Winnaars krijgen in juli bericht en de prijs wordt uitgereikt tijdens het jubileumconcert.  

Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. 

1e prijs: een eet bon van Eten met Stokkies 

2e prijs: twee flessen wijn (rood en wit) 

3e prijs: een bon van café Het Moment 

  

 

 

 

 

  


