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1. Feestdagen- en nieuwjaarswens van eind 2020 

Onderstaande wensen stonden op de kerstkaart die alle BFC-leden en andere belangrijke instanties, die 

gelieerd zijn aan de Bevelanders, in december hebben ontvangen.  

https://www.google.nl/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fcdn.pixabay.com%2Fphoto%2F2017%2F01%2F19%2F19%2F53%2Ffireworks-1993221__340.png&imgrefurl=https%3A%2F%2Fpixabay.com%2Fnl%2Fimages%2Fsearch%2Fvuurwerk%2F&docid=dCoIGPxD0vJTgM&tbnid=zGGziTP2D3JCbM%3A&vet=10ahUKEwjBprua_PbmAhXGwqYKHaotBlYQMwhSKA0wDQ..i&w=348&h=340&bih=1002&biw=2048&q=plaatjes%20vuurwerk&ved=0ahUKEwjBprua_PbmAhXGwqYKHaotBlYQMwhSKA0wDQ&iact=mrc&uact=8


 



2.  De speciale editie in Hét Gemeentenieuws i.v.m. het 50-jarig jubileum 

Omdat niet iedereen ‘Hét Gemeentenieuws’ ontvangt is de inhoud van deze speciale jubileumeditie hier afgedrukt.   

Het was op 21 februari 2020 dat de Bevelander Muzikanten voor het laatst een 

zaaloptreden hadden in café Het Moment tijdens de Räökeliezeraovond aan de 

vooravond van het carnaval.  

 

 
 

                             De Bevelanders tijdens een ‘Ráókeliezeraovond’ in het Moment. 

 

Dit optreden was ook een mooi begin in de aanloop van het naderende 50-jarig 

jubileum in 2021. Echter, zoals iedereen weet liep het vervolgens totaal anders. 

Repetities en geplande optredens in 2020 kwamen te vervallen. 

Maar ondanks alle malaise door het Coronavirus wil de kapel er dit jaar een leuk 

jubileumjaar van maken. Hoe, dat blijft nog een beetje ongewis maar we hopen toch 

enkele concerten te kunnen verzorgen in zaal en buitenlucht. Daarnaast brengt de 

kapel een speciaal jubileumboek uit. Want die 50 jaar moeten gevierd worden.  

Maar wat hebben de Bevelander Muzikanten in al die 50 jaar beleefd? Dat leest u in 

deze speciale editie die voor menig lezer herinneringen zal oproepen. 

  
Het was in het jaar 1964 van de vorige eeuw dat op Huissen-Zand een blaaskapel “De Blauwe 

Herauten” werd opgericht. Piet Schrijver nam al snel de leiding van deze kapel in handen met 

als gevolg dat de naam van de kapel in 1971 veranderde in “De Bevelander Muzikanten”. In de 

beginjaren aangeduid als boerenblaaskapel en genoemd naar een bekend aardappelras.  

 

Repetities  
Gerepeteerd werd er in de loop der jaren in diverse lokaliteiten Gestart werd in de Hoeve bij 

moeke Schrijver op de dèèl. Andere repetitieruimten waren het voormalige Jeugdgebouw aan 

de Langestraat, de Gulle Goedzak, de voormalige HTV studio in de Burchtgracht, café ‘Het 

Centrum’ (nu ‘Het Moment’), café Brouwershof, bij Koos in het Gemeenschapshuis en de laatste 

jaren muziekgebouw het Stedium. Een groot gedeelte van het repertoire ontstond vaak ‘in het 

veld’ waar melodietjes spontaan voor de vuist weg üt de kop werden geblazen. Gecombineerd 

met enthousiasme en Fingerspitzegefühl kon en kan hierdoor makkelijk op situaties worden 

ingespeeld. Stonden er in de beginjaren vrij veel Egerländers en Rijnlanders op het repertoire, 



door optredens met carnaval en het ‘üt de kop speule’ werd dit later een ondoorgrondelijke 

mix van allerlei muziekstijlen.  

 

 
 

                                                  De eerste foto in het nieuwe tenue op de Dèèl.   

 

Kleding 
Naast het repertoire, wisselde ook de kleding van de muzikanten. Gestart werd in 1971 met kiel 

en klompen. Al snel werd geswitcht naar de vette lederhose die op dat moment meer recht 

deed aan het repertoire. Dit tenue hield vele jaren stand en werd ingeruild voor de blauwe 

broek met wit sporthemd en rode joker. Dit moest refereren aan het muziekrepertoire met meer 

dansmuziek. Later werd overgestapt naar het huidige tenue, hesje en regenjas met logo, met of 

zonder hoed. 

 

De muzikanten 
In de loop der jaren hebben 40 muzikanten deel uitgemaakt van het orkest. Om uiteenlopende 

redenen wisselde de samenstelling. Triest was het wegvallen van leden tijdens hun actieve 

lidmaatschap. Was dit in de beginperiode Joop Smit en Gerrit Dominicus; in het afgelopen 

decennium was dat Wim Demon, Bertus Slinkman, Jan Schrijver en Jan Lestrade. Vanaf het 

begin zijn twee leden nog steeds actief, te weten Piet Schrijver (leider en trompet) en Sjaak 

Benders (trombone). De Bevelanders telt momenteel 13 muzikanten. Naast Piet Schrijver en 

Sjaak Benders zijn dat Geert Jan Jurjus en Frank Hoes (slagwerk), Debby Slinkman, Hans Helsen 

en Riet Hoppenreijs (trompet), John Evers, Mart van Kerkhof en Cor Neijenhuis (bariton), Frans 

van Dalen (altsax), Hans Buurman (trombone) en Theo Vos (bas).  

 

Bevelander Jaarfeesten  
Rond het 10-jarig bestaan van de Bevelanders in 1981 ontstond het idee om ter ere daarvan 

een feest te bouwen. Dat leidde tot het eerste “Bevelander Jaarfeest”. Tot op de dag van 

vandaag wordt dit evenement nog ieder jaar gevierd. Om de Bevelanders een eigen gezicht te 

geven werd een logo ontworpen en de Cultuurprijs ingesteld, Het jaarfeest bestond 

oorspronkelijk uit meerdere onderdelen verdeeld over 3 dagen. 

Velen herinneren zich misschien nog het Zangfestival op vrijdagavond met onder meer de 

Daldo’s (een vriendengroep van Walner Handbalvereniging).  

Op zaterdag was er de ouderenmiddag onder leiding van Karel Vliem, gevolgd door de 

dansavond met uitreiking van de Cultuurprijs.  

 

 



Op zondag was er het frühshoppen, 

carrousel rijden met het büttegewoon 

büttegebeuren zoals houtzagen of 

kruisboogschieten. Het feest werd 

afgesloten met een heuse Tiroler avond. 

Na verloop van tijd werd het 

programma ingekort en omgedoopt tot 

de Bevelander Cultuurdag, die  

nu jaarlijks nog altijd plaats vindt. Daarin 

staat de uitreiking van de Cultuurprijs 

nog steeds centraal. 

 

Binnenlandse en buitenlandse 

optredens 
Muziek moet je beleven en laten 

beleven. Dus werden de podia 

bestormd, zowel in binnen- als 

buitenland. Memorabele binnenlandse 

optredens waren optredens in Den 

Dungen, Zwaag, Aarle- Rixtel, Asten, 

Achterveld, Nijmegen, Berg en Dal, 

Papendal, Arnhem, Crailo, Nieuw 

Milligen, Dapperbuurt in Amsterdam, 

Lathum, Nieuw Bergen, Bemmel 

(Vierdaagse), Gendt (Carnaval en 

Kersenfeest), Elst, Eemnes, 

Monnikenhuizen, Bunnik, Driebergen. 

Maar vooral in Huissen hebben de Bevelander Muzikanten bij nagenoeg alle evenementen wel 

een keer opgetreden, zoals het Carnaval, de Bloemenmarkt, het Beleg en Ontzet, de 

Gildenfeesten, Huissense Dag, Kermis, Vleiskeuren, Lenteshow, de avondvier-daagse en de vele 

serenades op recepties, feesten en partijen. Buitenlandse optredens waren er in Gelsenkirchen, 

Bedburg-Hau, Goch, Insul a/d Ahr, Emmerich, Keulen, Altenahr, Münster, Oberhausen Müden 

(Duitsland), Sorico (Italie) Fieberbrunn, Söll en Kirchberg (Oostenrijk), Spindleruv Mlyn (Tsjechië) en 

Andorra.  

 

Bevelander Fanclub  
Sinds 1988 heeft De Bevelander Muzikanten een heuse fanclub. Dankzij deze fanclub konden in 

de afgelopen 30 jaar instrumenten en kostuums worden aangeschaft. Ook gaf de fanclub een 

forse bijdrage aan het jubileumboek en aan het kunstwerk “Het Vaandel” op de rotonde 

Stadswal die de blaaskapel aan de Huissense gemeenschap heeft geschonken bij het 40 jarig 

bestaan in 2011. Jaarlijks organiseert de blaaskapel een leuke middag of avond voor de leden 

van deze fanclub. 

 

Culturele uitspattingen  
In de afgelopen vijftig jaar heeft de blaaskapel ludieke acties georganiseerd die bij menigeen nog 

bekend zijn. Zo is er de Cultuurprijs (sinds 1981) en daarmee samenhangend de Walk of Fame, het 

‘Samond Gala Promsconcert’ gegeven in sporthal De Brink (1999), de Orde van de Foekepot, aan 

de vooravond van het carnaval (2000-2016), de begrafenis van de zelfstandigheid van de 

gemeente Huissen (2000), Huissen bij Kaarslicht (2006) en het afscheid nemen van het roken in 

horecagelegenheden (2008).  



 
     ‘Het Vaandel’ op de rotonde aangeboden aan de bevolking van Huissen t.g.v. het 40 jarig bestaan.  

 

Het kiezen van een carnavalsprins is altijd een geheimzinnig gebeuren. De Bevelanders zochten 

naar het geheim er van. De conclusie is dat vooral de uitstraling van de kuiten, gehuld in strakke 

maillot, bepalend is. En zo werd in 2008 een nieuwe culturele uitspatting van de Bevelanders een 

feit, het ‘Kütte’ Keure’’ werd ingesteld dat heel toepasselijk geplaatst werd in het teken van 

‘Vleiskeure’’ op de donderdag voorafgaande aan de kermis. Plaats van handeling was café 

Het Moment. Het evenement heeft 5 jaar plaats gevonden en stierf een stille dood. Een laatste 

culturele uitspatting was de Herdenkings-middag 70 jaar Market Garden in De Hoeve (sept.  

2014).  

 

De Cultuurprijs  
Sinds 1981 is er de Cultuurprijs. Deze waarderingsprijs wordt jaarlijks (met uitzondering van de 

jaren 2007, 2012, 2020) uitgereikt aan een persoon of groep van personen die zich in dat jaar (of 

voorgaande jaren) in het bijzonder met de Huissense cultuur bezig heeft gehouden. In 2021 

wordt de 38ste cultuurprijswinnaar bekendgemaakt. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                             
                                 Een van de vele cultuurprijsuitreikingen in ‘De Hoeve’  

 

 

Carnaval en Orde van de Foekepot 
Bevelander Muzikanten en carnaval zijn zeker aan elkaar verwant. Sinds de oprichting zijn ze 

tijdens het carnaval actief. Niet alleen in Huissen. In de vorige eeuw trad de kapel ook op in Elst, 

Angeren, Valburg, Schaarsbergen en Nijmegen.  

In Huissen was de blaaskapel tot 1983 hofkapel van Carnavalsvereniging De Blauwe Engel. Maar 

ook bij de Zandse Bokken, De Lombokken, De Tempeliers, De Narrenkap, de Hofbrouwers en 

vanaf 1988 tot 2014 bij de Kraonige Zwaone. Wie herinnert zich niet de mooie carnavals-

avonden in zaal “de Laak” samen met Het Safari-kwartet.  

In die periode trad de Blaaskapel met een act op in de pronkzitting. Hoogtepunten waren 

onder meer Candlelight, de Klompendans, de Zillertaler Hochzeitsmarsch, de circusact met 

kettingzaag, de Chinezen met Riksja en Sumoworstelaars en de alom bekende Kamelen-act.  

In Gendt luisteren de Bevelanders nog steeds de pronkzittingen van de Gentenarren op. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

                                      De ‘Sumoworstelaar’ (Wim Demon) tijdens een pronkoptreden bij  

                                                            c.v. ‘de Kraonige Zwaone’’ in De Brink. 

 

Ook met de carnavalsoptocht zijn ze van de partij en op maandag en dinsdag trekken ze 

frühshoppend door de straten van stad. Aan het eind van de vorige eeuw lanceerde Sjaak 

Benders samen met Hans Buurman de “Orde van de Foekepot”, de carnavaleske 

tegenhanger van de cultuurprijs. De orde, een bronzen foekepot ontworpen en vervaardigd 

door Servaas Tonk, is genoemd naar Huissens eerste carnavalsclub De Foekepot. Tussen 

2000 en 2016 is deze Orde uitgereikt. De laatste Orde – in 2016 – was voor de Huissense 

bevolking en werd in ontvangst genomen door toenmalig burgemeester Marianne 

Schuurmans. Deze Orde van de Foekepot met oorkonde heeft een waardige plaats 

gekregen in het huidige “Convent” aan de muur van de Antoniuskapel. Daarna werd het 

Huissens Carnaval ingeluid met de Räökeliezeraovond die georganiseerd wordt door Kraonige 

Zwaone, Sectie H en Bevelander Muzikanten. Dit evenement zal in 2021 niet plaatsvinden. 

                                     De ‘Heren van Orde’, Mart van Onna en de winnaar. 



Wat momenteel in planning staat is op 25 April een Bloesemfietstocht die start vanuit de kersen-

bongerd van Jan van Janbaos nabij de Korte Loostraat. In de zomer wil de kapel een middag-

concert verzorgen op de Markt met uitreiking 38ste cultuurprijs en op 10 oktober het 

Jubileumconcert in De Zandse Kerk.  

Blijf voor verdere activiteiten rond het 50 jarig jubileum de berichtgeving hierover volgen in Het 

Gemeentenieuws en andere media. Raadpleeg ook onze website. 

www.bevelandermuzikanten.nl  

 

Bevelander Koekje  
Bakkerij Engelen brengt het speciale Bevelander koekje op de Markt. Het koekje is in de winkel 

van bakkerij Engelen te koop.  

 

Tot slot hopen de Bevelander Muzikanten 

op een fantastisch jubileumjaar en dat 

velen ons tijdens de jubileumactiviteiten 

komen bezoeken.  
 

 

 

 

Bevelander koekje 

 

 



3. Kunstwerk ‘Het Vaandel’ 

In de Betuwe-editie van ‘De Gelderlander’ van 22 december jl. stond onderstaand artikel van Vincent Bos. 

 

 

 



4. Programma voor het komende jaar 
 
Dit is het programma voor het komende jaar. Wel onder voorbehoud! Inmiddels is de ‘Bevelander 
Bloesemtocht’ van 25 april verschoven naar 19 juni a.s.! 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Bevelanders naar Insul a/d Ahr in 1983 

Op uitnodiging van Blasorchester Insul, via bemiddeling van Leen Schouten, reisde de club naar Insul 

om daar het weekend luister bij te zetten. Vanaf 20:00 uur tot ca. 02:00 uur ’s nachts hebben de 

Bevelanders de zaterdagavond muzikaal opgeluisterd. Iedereen was helemaal (zat) uitgeblazen…..! Zie 

de aankondiging in onderstaand programma.  

Dit optreden was het begin van een jarenlang durende uitwisseling met Insul en die heeft tot 1994 geduurd! 

  

 



 



6. Karel Vliem 

In september 2019 ontviel ons Karel Vliem, mede oprichter van de Bevelander Fanclub en presentator van tal 

van Bevelander Jaarfeesten.  

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. Onze dochter van 11 jaar snapte het helemaal! 

Dochter van Piet Schrijver maakte deze tekening. Ze begreep al heel gauw het gezegde ‘Zonder drank, geen 

klank!’    

 

 

 



8. Jubileumuitgaven 

       Ook Wiellie Muller (midden) is ons ontvallen. Het 40 jarig bestaan in 2011 werd niet alleen muzikaal   

       uitgebreid gevierd. Zo verscheen er ook een jubileumboek (zie foto) en werd kunstwerk ‘Het Vaandel’  

       geschonken aan de Huissense gemeenschap en vervolgens overgedragen aan de gemeente Lingewaard. 

    



9. Herman Peters tientallen jaren het boegbeeld van de BFC 

Aan Herman hebben de Bevelanders heel veel te danken. Hij zorgde er vanaf het allereerste begin voor dat de 

aanwas van leden flink groeide en dat de administratie werd geregeld, d.w.z. het typen van de accepten door 

Frans Kradolfer en Piet Schrijver. Foto onder: Het BFC-bestuur samen met de Bevelanders in het zwart. 

Het huidige BFC-bestuur bestaat uit Henk Eerden en René en Marjoke du Bois. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10. Bevelanders strak in het pak! 

 

Een van de eerste officiële foto’s genomen in ‘De Hoeve’ (‘Ponderosa’) 

 

        Toen de Bevelanders nog uit 16 muzikanten bestonden, genomen in de achtertuin van de ‘Ponderosa’  



In het Hervormd Jeugdgebouw 

foto: Hans Hoen 

 

Optreden in sporthal ‘Elderveld’ voor de Roterie Huissen-Arnhem-Zuid in 2009. 



 

                          Tijdens een Bevelander Fanclubuitje, genomen achter ‘De Gulle Goedzak’  

 

In het laatste tenue bij Jan Schrijver in de tuin in 2016 



  
 
In het 1e officiële tenue na de oprichting. Optreden tijdens het Grenzland Spielfest Regio Rijn Waal in Bedburg-Hau(Dld).  

 

                               In de regenjassen tijdens een optreden rond kasteel Moiland in Bedburg-Hau. 



11. 1e ‘Huissen bij Kaarslicht in 2006 op de vrijdagavond! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12. Twee belangrijke vrouwen! 

………En de ‘Heren van Orde’ niet te vergeten! 

 

De dame op de foto is Marianne Schuurmans-Wijdeven, voormalig burgemeester Lingewaard. 

Deze dame is Wilma de Koning, beter bekend als ‘Het Huusses Mins’! 



13. Groot historisch overzicht van 50 jaar ‘Bevelander Muzikanten’ 

 1971 Oprichting Bevelanders. (2 hofkapellen van Volharding worden o.l.v. Piet Schrijver één kapel: 

                        ‘De Original Bevelander Muzikanten’ gekleed in blauwe, later in grijze kiel met witte klompen) 

           1972 Op zaterdag 9 september werd deelgenomen aan een Blaaskapellenconcours in Den Dungen(N-B) 

           1973 Werd deelgenomen aan een Blaaskapellenfestival in Zwaag bij Hoorn (per bus) 

  1974 Werd o.a. op aandringen van Joop Smid en Piet Schrijver een Beiers tenue aangeschaft (Afk. uit Kleef) 

           1974 Joop Smit kwam te overlijden 

           1974 Op 9 november werd een Pronkzitting bij ‘Het blauwe Strikske’ in Valburg verzorgd 

           1977 Op 21 juli optreden tijdens het Kersenfeest in Gendt. Op 22 juni 1979 voor de 2e keer 

           1977 Op 1 aug. optreden tijds de Nijm. Fietsvierdaagse 

           1977 Op 27 aug. optreden in Vredenburg 

           1977 Op 11 nov. optreden in Hotel Schaeffer in Nijmegen 

           1978 Op 27 jan. Carnavalsavond op legerplaats Nieuw Milligen 

           1978 Op 3 februari optreden in Café Keizerskroon in Nijmegen 

           1978 Op 30 juni optreden Kersenfeest Gendt 

           1978 Op 5 aug. optreden in winkelcentrum Neerbosch-Oost te Nijmegen                 

           1979 Op 24 febr. met busje naar Veldhoven om carnaval te vieren 

           1979 Op 3 febr. boottocht Arnhem richting Pannerden 

           1979 Op 26 mei gespeeld op een Braderie in Heteren 

           1979 Op 23 juni Braderie in Arnhem en op 25 augustus braderie nogmaals op Presikhaaf 

           1979 Op 15 sept. Gespeeld voor 25-jarige winkel van Witteveen    

 1981 Op 15 mrt werd de CP ingesteld op initiatief van Sjaak Benders. Na overleg met weth. Dick v.d. Meijden 

 1981 Op 15 aug. 1e Bevelander Jaarfeest (1e CP –B.B.B.Büttegebeure’ in ‘De Hoeve’ 

           1982 Bevelander Jaarfeesten met 1e Zangfestival in De Hoeve met optreden van Olga Lowina 

           1983 Op 10 maart werd op verzoek van Marjo Gerritsen (‘Het Dorp’) opgetreden in  Crailo waar een   

                         gezamenlijk zitting van carnavalsverenigingen uit de Gooi- en Vechtstreek plaatsvond in de  

                         Onderofficiersmess. Optreden was een groot succes! Tijd van ‘Uche.. Uche’  

           1983 Op 19, 20+21 aug. bezoek aan Insul a/d Ahr. Zaterdagavond gespeeld van 20:00-02:00 uur!  

           1983 Op 2,3+4 sept. Bevel. Jaarfeesten: 2e Zangfestival, Olga Lowina, Reifholzkapelle, B.B.Bölkes,  

                         GC-Selection, Hinterfelder 

           1984 Op 14, 15+16 sept. Bevel. Jaarfeesten met: 3e Zangfestival. Emile Hartkamp, GC-Selection,  

                         1e Carrouselrijden, B.B.Bölkes en Hinterfelder en Goudse Bietenbouwers    

           1985 Op 6, 7+8 sept. Bevel. Jaarfeesten met Blasorchester Insul, Goudse BB, Bier Boom Bölkes, Hinterfelder,  

                         2e Carrouselrijden en 4e Zangfestival 

 1985 tot 1995 (10j) uitwisseling gehad met Blasorchester INSUL a/d Ahr. Insul werd in totaal 4x ontvangen  

           1986 Op 12, 13+14 sept. 1e Lustrum Bevelander Zangfestival, Blasorchester Insul, GC-Selection,  

                         Stromenlandkapel, Goudse Bietenbouwers en 3e Carrouselrijden 

 1986 Op 26 september werden de  statuten v/d Bevelanders als vereniging bij Notaris Huijgens vastgelegd 

 1987 Bevelanders gaan de 1e x skiën in Fieberbrunn (O). Maken er muziek. Werkten mee aan Kultuurabend 

 1987 4,5+6 sept. Bevel. Jaarfeesten met: Urndorfer Musikanten, Insul, Stromenland, Gillie vur Ollie,  

                         Stripkes, Bevelanders en Bietenrooiers. 4e Carrouselrijden  

 1987 Oprichting van de BFC (+ BFC-speldje) door een BFC-bestuur. Een gouden speld is in de loop der jaren   

                         uitgereikt aan Piet Schrijver, Henk van Bon en Herman Peters 

 1988 Met een bus naar Söll in Oostenrijk skiën en muziek gemaakt 

           1988 Joop Janssen van de Kraonige vroeg de Bevelanders om de 1e Pronk als Hofkapel te komen spelen 

 1989 Op wintersport naar Fieberbrunn met bus BFC 

 1990 Bevel. week naar Italië (Camping aan het Comomeer). Italië ging voor de 3e plek op het WK en won!  

          Geweldige week (wel muzikanten erbij gehaald van andere verenigingen!)  

 1990 10e Jaarfeest: ontvangst Blasorchester Insul. Uitwisselingen tot 1994 

           1990 Op wintersport naar St. Christina (It.) met een bus BFC  

 1991 Sjatori brengt muziekcassette ‘Huusse Helau, Voljoem 1’ uit 

 1993 Op vrijdag 18 juni Tsjechische kapel Keramicka treed op in De Laak 

           1993 In oktober met een busBFC naar de Wijnfeesten in Mayschoss 

 1994 Op 1 okt. met de BFC naar de Wijnfeesten in Altenahr. Bevelanders hebben er gespeeld 

           1994 Boottocht BFC samen met Biljartver. van De Hoeve met uitgebreid koud buffet aan boord 

 1994 Sjatori brengt de CD ‘Huusse Helau, Voljoem 2’ uit 

 1994 Op 21 okt. gezamenlijk Concert Volharding, De Stedelijke en Tsjechische kapel Keramicka in De Laak! 

 1995 Jubileum Bietenrooiers (50j) in ‘De Hoeve’ 

 1995 Met 2 bussen fans naar de Wintersport in Tsjechië Reuzengebergte (skiën, muziek maken en feesten) 

           1995 Met busjes naar de Kerstmarkt in Emmerich 

 1996 Met bus fans naar de Wintersport in Tsjechië Beskidygebergte (skiën, muziek maken en feesten) 



 1996 25j bestaan v.d. Bevelanders. Grote tent op het Raadhuisplein (Vesterswalder Zevenaar +Dansgroepen) 

 1996 met 2 bussen naar de Kerstmarkt in Keulen 

 1997 Met bus BFC fans naar de Wintersport in Andorra (skiën, muziek maken en feesten) 

 1997 Op 20 dec. met 3 bussen naar Kerstmarkt Oberhausen(‘Centro’). Om 15:00u in het Brauhaus gespeeld 

           1998 Op 7 sept. opgetreden voor de Afd. Invoer bij de Postbank in zowel Arnhem als Amsterdam 

 1998 Met BFC-bus naar de Kerstmarkt in Münster 

 1999 Samond Gala Promsconcert in Sporthal De Brink met Harmoniemedewerking Stedelijke en Volharding 

                         Huissens Mannenkoor en band ‘Nameless’. Presentatie Angelique Krüger. 

 1999 Op Zo 22 aug. met 1 bus naar Schloss Moyland (Bedburg-Hau) 

           1999 Begrafenis van de Gemeente Huissen met lange stoet en grafzerk waaronder typische H. attributen 

 2000 1e Uitreiking van ‘De Orde van de Foekepot’, o.l.v. Sjaak Benders en Hans Buurman in Het Moment 

           2000 Piet Schrijver werd koninklijk onderscheiden 

 2000 Optocht Bedburg-Hau met de Huissense Gilden op 7 oktober i.v.m. het 200j bestaan van die gemeente 

 2000 Alle BFC-leden ontvangen een fles wijn i.v.m. het 12 ½ jarig bestaan van de BFC 

 2000 Met 2 bussen naar de Kerstmarkt in Oberhausen (Centro); vanaf 15:00 uur muziek in het Brauhaus 

 2000 Op 31 dec. werd met een droevige stoet de Gemeente Huissen ten grave gedragen vanuit Het Moment 

 2001 Bevelanders in het nieuw gestoken door de BFC. Nol Hendriks komt het BFC-bestuur versterken 

 2002 Za en Zo met 1 bus naar de Dappermarkt in Amsterdam (Kerstmarkt) 

           2002 Op 28 sept. Met de BFC naar Altenahr. Bevelanders hebben er ook gespeeld 

           2002 Op 12 okt. samen met de Leemkuulers het Jaarconcert verzorgd in ‘Het Wapen van Bemmel’ 

           2002 Op 20 okt. het Jaarfeest gevierd met Safari en Torkest 

 2003 1e twee Pronkzittingen bij c.v. ‘De Gentenarren’ in Gendt (Za+Zo) 

           2003 Op 30 juni bezochten de Bevelanders met partners als laatste groep het Info-centrum v.d. Betuweroute 

           2003 Optreden rondom Kasteel Moyland (Dld) 

           2003 BBQ gehouden met BFC in Het Stedium voor 115 bezoekers 

 2003 Met 2 bussen op 20 december naar het Deventer Dickens-festijn; inclusief muziek maken 

           2004 In juli 2004 voor de 1e keer naar het vuurwerk ‘De Waal in Vlammen’ in Nijmegen (t/m 2009) 

 2004 Met 1 bus BFC naar Xanten 

           2004 Op 19 december Kerstbingo georganiseerd in Het Stedium 

           2005 Pronk met de Elvissen-act 

           2005 Kütte’ Keure’ bij Het Moment 

 2005 Op 10 dec. met 2 bussen BFC naar ‘Ravensteijn bij Kaarslicht’. Gespeeld in het Kult.centrum en buiten 

           2006 ‘Meh mien Läpke’ werd geïntroduceerd tijdens de Pronk in De Brink 

           2006 Fruusjoppe’ op 7 mei in de Peerdestal van Hotel ‘De Roskam’ van Piet van Uhm in Achterveld   

 2006 De 1e ‘Huissen bij Kaarslicht’ op de vrijdagavond (koopavond). Daarna 2007 en 2008 op zaterdagavond  

 2007 Pronk met de Chinezen-act in De Brink 

           2007 ‘Walk-of-Fame’ gelegd met medewerking van Volharding en Burg. De Vries (BFC biedt DBM tegel aan!) 

 2008 ‘Crematie van sigaar en sigaret’ in Het Moment 

 2008 Fietspuzzelrit vanuit ‘De Hoeve’ 

            2008 Bevelanders werden in het nieuw gestoken m.m.v. de BFC 

            2008 Met de boot naar ‘de Waal in vlammen’ in Nijmegen op dinsdag 15 juli. Nog 5x t/m 2009    

 2008 Op 19 okt. Jaarfeest met de ‘Aardappeleters’ uit Rotterdam (jaar van de aardappel volgens de VN) 

                     Nieuw tenue aangeschaft met financiële ondersteuning van de BFC  

            2008 Op 13 dec. 2e Huissen bij Kaarslicht 

            2009 Op 11 nov. gingen de Bevelanders naar Keulen om 11/11 te vieren. met een bus van De Buitenpoort 

 2009 Het evenement ‘Huissen bij Kaarslicht’ werd overgedragen aan de Ondernemersvereniging Huissen 

 2010 BFC-leden ontvangen gratis CD ‘Wehaddenumum’. Deze was live opgenomen in De Hoeve 

           2011 Op 22 mei werd een oecumenische kerkdienst opgeluisterd samen met koor Exoterm (40j DBM) 

           2011 Frank Hoes wordt koninklijk onderscheiden in De Buitenpoort 

           2011 Er worden 3 vitrines met Bevelander attributen ingericht in het Documentatiecentrum 

 2011 Op 20 mei geschenk aan de bevolking van het kunstwerk ‘’t Vaon’ op de rotonde t.g.v. het 40j bestaan  

 2011 Alle BFC-leden ontvangen het kleurrijke Jubileumboek ‘40j Bevelanders’ 

           2011 Wederhelften v. d. Bevel. rappen lied met geschiedenisoverzicht 40j in De B’Poort; Wilma biedt een   

                        koffer aan gevuld met een enorme Cheque van 10.000 hemelse …..! Concert a la Carte 

           2011 Herman Peters en Karel Vliem nemen afscheid als BFC-bestuurslid  

           2011 Een portrettekenaar tekent alle Bevelanders tijdens een repetitie in Het Stedium 

           2012 Op 8 jan. Nieuwjaarsbijeenkomst met ‘Concert a la Carte’ en ‘Snertmenu’ 

           2012 Pronk met Sansiveria-act in De Brink 

 2012 Herman Peters (vz BFC) geeft het stokje over aan Henk Eerden en Wiellie Muller 

 2012 Op zondag 30 dec. werd in Het Moment het ‘Bevelander Jubileumboek’ aangeboden    

 2013 Nol Hendriks overlijdt dat jaar (BFC-bestuurslid) 

 2013 Multi-Culti Pruuvenement op het Museumplein op 17 en 18 augustus 



 2013 Eindejaarsbijeenkomst samen met het Huissens Piratenkoor 

 2014 Met de boot naar Doesburg vanaf het Looveer met muziek van de Bevelanders 

 2014 Op 21 sept. Market Garden in De Hoeve herdacht met Bigband Vsop. Ook in Zorgcentrum Sancta Maria 

 2014 Deelname aan de Stadsquiz (1e keer) 

           2015 In februari werd afscheid genomen als Hofkapel bij c.v. ‘De Kraonige’ Zwaone’’. In 2014 laatste keer 

 2015 Deelname aan de Stadsquiz in oktober (2e keer). Wel gediskwalificeerd  

 2016 Op 5 febr. werd de  17e en laatste uitreiking van de ‘Orde v. d. Foekepot’ in Het Moment gevierd 

           2016 Het 45-jarig bestaan gevierd met ‘Häöje op ’n Stökske’ in de Gulle Goedzak 

           2016 Eindejaarsbijeenkomst gevierd in De Buitenpoort met Dick van Altena 

           2017 Nieuwjaarsbijeenkomst in De Hoeve. Optreden samen met ‘Schip Ahoy’ uit Angeren  

 2017 De 1e ‘Räökeliezeraovond’ als opvolger van de ‘Orde v/d Foekepot’ in Het Moment 

           2017 Bevelanders krijgen een nieuw tenue met 2 overhemden (paars en blauw)  

 2018 De BFC heeft op dat moment 170 adressen, zijnde ca. 275 leden! 

           2019 Op zondag 14 juli werd Het Odeon officieel in gebruik genomen met optredens van Huissense clubs 

           2019 Op 19 december werd een ‘Oliebollenconcert’ verzorgd in Het Moment 

           2020 Op 21 febr. laatste officiële optreden tijdens de 4e ‘Räökeliezeraovond’ voordat het coronavirus uitbrak 

           2021 Op 6 jan. vond de aftrap plaats v.h. 50e jubileumjaar met een krantenartikel in ‘Hét Gemeentenieuws’ 

           2021 Vanaf januari verkoopt bakkerij Engelen het ‘Bevelander koekje’  

 

Andere vermeldenswaardige bijzonderheden (carnaval): 

- C.v. de ‘Zandse Bokken’ in Zaal Nieuwe Diep 

- C.v. de ‘Lombokken’ in Zaal Lombok 

- C.v. het ‘Drievend Schipke’ in Elst (3x) 

- C.v. de ‘Narrenpoel’ te Angeren (ca. 3x) 

- C.v. het ‘Blauwe Striekske’ te Valburg (div. Pronkzittingen) 

- Ca. 15 jaar lang als Hofkapel opgetreden voor c.v. ‘De Blauwe Engel’ in ‘De Gouden Engel’ 

- C.v. de ‘Tempeliers’ in ‘De Buitenpoort en Apollo (Huissen) 

- C.v. de ‘Kraonige’ Zwaone’’van 1988-2014 als Hofkapel gespeeld tijdens Pronks incl. ca 5 avonden de eerste jaren 

- C.v. de ‘Gentenarren’ met pronkzittingen vanaf 2003 tot heden 

- C.v. de ‘Betweters’ van de LETS in Schaarsbergen 

- C.v. uit ‘Kikkerloo’ Bunnik (2/3x) 

- C.v. uit Goch(Dld) in zaal te Goch 

- Ca. 40 jaar lang div. optredens voor De KLUP in de Brink gedaan 

- Zorgenkindermiddag in de Gouden Engel (ca 35 jaar lang) 

- Op vrijdagavond ‘De Orde van de Foekepot’ uitgereikt in Het Moment van 2000 t/m 2016 met acts, liedjes+zang 

- Vanaf 2017 tot heden de ‘Räökeliezeraovond’ muzikaal opgeluisterd met acts, liedjes en zang 

  
Feestelijkheden of bijzondere evenementen: 
Data zijn niet (altijd) bekend 

- Uitwisseling met Jonge Kracht naar Gelsenkirchen/Lombok 

- Concert verzorgd in de Lenie Valkschule in Goch 

- Uitwisseling met de kapel uit Asten (‘Asteiner’) 

- Opgetreden in Eemnes (N-H) en Maarssen 

- Tijdens de eerste ‘Deutsche Mittag’ bij de Buitenpoort gespeeld 

- Lenteshow opgeluisterd 

- In Arnhem en Nijmegen gespeeld voor de 25-jarige Truck-garage   

- Met senioren uit Huissen in de bus naar Müden a/d Moesel  

- Tijdens de ‘Huissense Dag’ een aantal keren gespeeld 

- In Achterveld voor de dealer van ‘Fend’ tractoren gespeeld  

- Op de camping in Lathem tweemaal opgetreden (Jan Lestrade stond er op de camping) 

- Tweemaal door Karel Aalbers van Vitesse uitgenodigd om op te treden op Monnikenhuizen. 

- Opgetreden met Olga Lowina bij het Schouwburgcafé in Arnhem 

- Opening van de Box in Arnhem waar Tina Turner toen ook optrad 

- Afsluitavond van de avondvierdaagse in Brouwershof (3x) 

- Verschillende keren op  zondagochtend het Fruusjoppe’ bij de Hinterfelder in Achterveld verzorg; met+zonder BFC 

- Met een flink  aantal Bevelanders op Wintersport naar Oostenrijk (2x Fieberbrunn en 1x Söll) Italië (St. Christina en  

   St. Ulrich), 2x naar Tsjechië met 2 bussen en met een bus 1x naar Andorra. Vanuit wintersportplaats in Kirchberg  

   Opgetreden. Steeds een aantal ‘Apres-Ski’s’ en/of optredens in de buurt van de skipiste verzorgd   

- Heel veel jaren is gespeeld tijdens ‘Huissen Bloemenstad’ van 10:00-12:00 uur 

- Tientallen jaren is de medewerking verleend aan het ‘Beleg en Ontzet van Huissen’ voor de Huissense Gilden.      

   Eerst op de maandagen, later op de zaterdagen 

- Div. Eindejaars- en Nieuwjaarsbijeenkomsten met o.a.: - Huissens Piratenkoor (2x), - Zeemanskoor Schip Ahoy, -  

   Dick van Altena, - Peter Sluiter (2x) 



14. Fans genieten van het gebodene! 

Zomaar wat foto’s van genietende fans tijdens Zangfestival, Nieuwjaarsconcert en Bevelander Jaarfeesten. 

 



 

 

15. Huissen in winterse sfeer 

 



 

 

                                                                                Bevelanders op de Kloosterlaan in 2015 



16. ‘De dors’ kan nie’ wachte’ ……!’ 

Toch zullen we nog even geduld moeten hebben en moet de dorst helaas nog even wachten. Ter voorbereiding 

op de festiviteiten die we in dit jubileumjaar hopen te gaan vieren, heeft onze PR-commissie een schitterend 

bierviltje ontworpen, die hopelijk snel onder onze glazen zal staan, omdat we wat te vieren hebben. Bent u er 

dan ook weer bij ……..!?   

 

Wij wensen iedereen 

een gelukkig, gezond 

en feestelijk 

jubileumjaar 2021! 
 

De jubilerende Bevelanders 


