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1.  Hoogtepunten van de afgelopen 50 jaar van ‘De Bevelander Muzikanten’  

Dit is een overzicht van de belangrijkste hoogtepunten die de Bevelanders en hun Fanclub (BFC) in de 

achterliggende 50 jaar hebben meegemaakt. 

 

- Hoe het begon. 

15 jaar opgetreden als Hofkapel bij c.v. De Blauwe Engel in ‘De Gouden Engel’; eerst als ‘Blauwe Herauten’  

vanaf 1966 onder Jan Driessen (dirigent van Volharding). Daarna als gewoon een ‘Blaasclub van Volharding’ 

o.l.v. Theo Daniël. Vanaf 1971 onder leiding van Piet Schrijver onder de naam ‘De Bevelander Muzikanten’. 

Een combinatie van een aardappelsoort ‘Bevelanders’ (Boerenkapel) en een naam die deed denken aan de 

‘Original Egerländer Musikanten’ van Ernst Mosch. Wij speelden immers toen ook veel Egerländer nummers.   

 

- Kleding. 

Aanvankelijk, na het ‘Blauwe Herautenpak, in boerenkiel; na een paar jaar in het Beiers en weer later in div. 

uniformeringen in de vorm van div. kleuren hesjes en zwarte pantalon. 

 

- Optredens. 

Enorm veel optredens bij div. carnavalsverenigingen in Huissen en de regio. O.a. bij De Blauwe Striek uit 

Valburg, De Narrenpoel uit Angeren, De LETS (Luchtmacht elektronische school), Bunnik enz. enz. 

 

- Bevelanders verzorgden de 1e Pronk bij c.v. ‘De blauwe Pony’ in Bemmel:  

De eerste pronkzitting van c.v. ‘De Blauwe Pony’’ hebben de Bevelanders als Hofkapel verzorgd. Pronk o.l.v. 

President Jan Verhoeven. Tevens het 1e Oordupkes Festival. Zelfs een paar zangers muzikaal begeleid. Mark 

de Winter met ‘Ut Benkske’ en Betty Olthof (Swartouw) met een showliedje.  

Op 5 mei voorafgaande aan die Pronkzitting werd reclame gemaakt voor de oprichting van de c.v. door met 

paard en wagen, met muziek van de Bevelanders, door Bemmel rond te gaan.  
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- Jaarfeesten. 

Vanaf 1981 werden jaarlijks hele weekenden ingevuld met allerlei feestelijkheden zoals een Zangfestival, 

(Buitengebeuren met boogschieten, houtzagen, midwinterhoornblazen e.d.), Seniorenmiddagen, 

Fruusjoppe’op zondag en ’s avond een Heimatabend.  

Vanaf 1981 is er ook een Cultuurprijs ingesteld. Deze is 38 keer uitgereikt, met uitzondering van een paar 

keer. Bijv. i.v.m. de aanleg van een Walk-of-Fame in de centrumstraten van Huissen. 

Deze Jaarfeesten hebben we altijd volgehouden, zij het de laatste 10 jaar, in wat afgeslankte vorm. Deze is nu 

beperkt tot één dag de zgn. Bevelander Cultuurdag. 

 

- Uitwisseling met het Duitse ‘Blasorchester Insul a/d/ Ahr’ 

10 jaar lang heeft deze plaatsgevonden. Het ene jaar kwam dat orkest naar Huissen en het andere gingen wij 

naar Insul. We hebben er veel succes gehad en heel veel gezellige dagen in hun enorme feesttent! 

 

- Bevelander Fanclub. 

In 1987 is een fanclub opgericht. Iedereen die lid werd kreeg een fraai Bevelander speldje en voor de 

contributie allerlei kortingen tijdens brunches en op bezoeken met de bus aan Kerstmarkten naar o.a. Keulen, 

Münster, Emmerich en Oberhausen (CentrO). Soms met 2 of zelfs 3 bussen vol! Op dit moment hebben de 

Bevelanders 240 leden! 

 

- Lied voor Jonge Kracht t.g.v. het Kampioenschap in 1999 

De Bevelanders hadden een lied gemaakt op eigen muziek en tekst en dit samen ingezongen op CD. Het 

heette ‘De Red Song’.  

 

- Samond Gala Promsconcert in De Brink 

In 1999 is deze georganiseerd door de Bevelanders m.m.v. de Stedelijke muziekver. en Volharding, naast 

professionele zangers en een professionele band uit Groningen en het Huissens Mannenkoor. Gepresenteerd 

door Angelique Krüger van TV Gelderland. 

 

- Carnavalsavonden georganiseerd door de Bevelanders. 

Voor Huissenaren die een zgn. lachwekkende ‘ütgleier’ had begaan, werd tijdens een verklede 

carnavalsavond op de vrijdag vóór de 3 carnavalsdagen de zgn. ‘Orde van de Foekepot’ uitgereikt, een 

bronzen afbeelding van de foekepot en oorkonde. Dat gebeurde na de nodige nominaties muzikaal te hebben 

uitgesproken door de ‘Heren van Orde’ Sjaak Benders en Hans Buurman. 16 keer is deze uitgereikt, vanaf 

2000-2016. De opvolger was een ‘Räökeliezeraovond’. Een vergelijkbare avond waarop het oude 

carnavalsgebeuren werd opgerakeld met o.a. oude carnavalsnummers. De winnaars kregen een kleine versie 

van een ‘Räökeliezer’ omgehangen en een oorkonde. De laatste jaren is een speciale commissie daar 

verantwoordelijk voor, bestaande uit Bevelanders, Kraonige Zwaone en Sectie-H. 

 

- Met Bevelanders op Wintersport 

Verschillende jaren is de club met fanclubleden en andere liefhebbers met wintersport gegaan. Een aantal 

keren naar Fiberbrunn in Oostenrijk, 2x naar Tsjechië, een aantal keren naar Italië en naar Andorra. Ook de 

meeste keren inclusief muziek gemaakt ter plaatse, soms in de vorm van een Après-ski verzorgd! Een 

polonaise van feestende skiërs over de tafels heen, was daarbij geen uitzondering! 

 

- Huissen bij Kaarslicht 

In 2006 is op initiatief van de Bevelanders dit evenement voor het eerst georganiseerd in het centrum van 

Huissen. Na 2009 is dit gebeuren overgedragen aan de Ondernemersvereniging Huissen. 

  

- CD live opgenomen. 

In 2008, tijdens het feest van de Errappele (‘in het jaar van de aardappelen’), hebben de Bevelanders een 22-

tal nummers live gespeeld en direct op laten nemen. Bij sommige nummers, met zang van de Slubkes en 

Fanclubleden. Dat alles gebeurde in ‘De Hoeve’ (‘Ponderosa’). 
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- Jubileumboek. 

Bij het 40 jarig bestaan is een prachtig kleurrijk boek verschenen met wetenswaardigheden van de kapel en 

heel veel ludieke teksten van liedjes, die op carnavalsavonden en Pronken waren gespeeld en gezongen. 

Het eerste exemplaar werd aan Herman Peters (vz van de Fanclub) in ‘De Hoeve’ overhandigd. 

 

- Hofkapel bij de Kraonige Zwaone’ en de Gentenarren. 

We hebben in totaal 26 jaar lang als hofkapel gefungeerd bij c.v. de Kraonige’ Zwaone’ in Huissen en ca. 15 

jaar lang als zodanig in Gendt bij de Gentenarren tot op heden aan toe, zij het nu even niet i.v.m. de 

pandemie. 

 

- Zelfstandigheid begraven van de gemeente Huissen. 

Als zelfstandige gemeente hield Huissen op te bestaan en gingen de Bevelanders voorop in een lange 

begrafenisstoet op 31 dec. 1999. Een grafsteen met daaronder een ingegraven kistje met typisch Huissense 

ornamenten, ligt in de hoek naast de Antoniuskapel. Over 100 jaar pas mag deze weer opgegraven worden. 

 

- ‘Crematie van de sigaar en sigaret’ in Het Moment. 

Toen het roken verboden werd in de horeca, hebben de Bevelanders deze gecremeerd’ in Café Het Moment 

in 2008 met een laatste gezellige rookavond. Het zag er letterlijk blauw van de rook! 

 

- Cadeau aan de gemeenschap. 

Op de rotonde bij de oude RABO-bank (hoek Langekerkstraat/Stadswal) hebben de Bevelanders i.v.m. het 40 

jarig bestaan in 2011 een kunstwerk gerealiseerd dat een cadeau was voor de Huissense gemeenschap. ‘Het 

Vaandel’. Gecreëerd door twee Huissense kunstenaars. 

 

- Market Garden. 

In Huissen waren de Bevelanders van een reeks herdenkingen rond ‘Market Garden’ in 2014 het eerste die er 

aandacht aan schonken. Zij organiseerden deze herdenkingsmiddag in De Hoeve en een week later bij de 

Senioren van en in Zorgcentrum Sancta Maria. 

 

- Tentoonstelling 50 jaar Bevelanders in het Documentatiecentrum (oude raadszaal van Gem. Huissen). 

In een drietal vitrines van dat gebouw aan de Langekerkstraat is deze nog steeds te bewonderen. Het is een 

heel kleurrijke tentoonstelling geworden die de moeite waard is om te bekijken! 

 

- Bevelander koekjes te koop bij Bakkerij Engelen. 

Een lekker ‘koekje van eigen deeg’, zouden wij haast zeggen, want we hebben deze voorgeproefd. Met het 

logo van de Bevelanders mooi verpakt voor slechts € 3,00. Tot het einde van het jaar 2021 is deze daar nog 

verkrijgbaar. 
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2. Mooie actie van Henk Eerden 
 

Een enorme klus heeft ons BFC-bestuurslid, Henk Eerden, afgerond in april. Een compliment is hier zeker op z’n plaats!! 

  

  
 

 

 

 

 



5 
 

 

3. Steun jubilerende Bevelander Muzikanten met Rabo Clubsupport 

Blaaskapel De Bevelander Muzikanten uit Huissen bestaat 50 jaar. In al die 50 jaren heeft de 

blaaskapel in Huissen en omgeving aan veel evenementen muzikaal meegewerkt. 

Heeft u daar waardering voor en wilt u deze blaaskapel financieel steunen dan kan dat met de actie 

Rabo Clubsupport.  

Hoe? 

Heeft u een betaalrekening bij de Rabobank?  Dan kunt u tussen 4 en 25 oktober 2021 uw stem 

uitbrengen op de Bevelander Muzikanten uit Huissen. 

De opbrengst van deze actie wordt onder meer besteed 

aan clubactiviteiten die – naar wij hopen – het 

komende jaar weer kunnen,  zoals het organiseren van 

concerten, het aanschaffen van bladmuziek voor nieuw 

repertoire en het opluisteren van het carnaval.  

Door Corona zijn er 19 maanden lang geen optredens 

geweest, en dus ook geen inkomsten  ontvangen, terwijl 

de reguliere kosten wel door gingen. Het is dan ook 

logisch dat uw stem op de blaaskapel extra nodig is. Wij 

danken u bij voorbaat. 

Geen lid van de Rabobank en toch steunen? 

Bent u geen lid van de Rabobank maar u wilt toch deze 

blaaskapel financieel steunen,  dan kunt u dat melden 

via email tinyenfrank@gmail.com en dan zal er 

vervolgens met u contact worden opgenomen over hoe 

u dat kunt doen. 

Ook als u lid zou willen worden van de Bevelander 

Fanclub, waarvan ongeveer 235 personen lid zijn, kunt 

u dat via hetzelfde emailadres kenbaar maken. Aan dat 

lidmaatschap zijn altijd flinke voordelen verbonden.    

De blaaskapel is u daarvoor zeer dankbaar! 

 

 

  

 

4. Jubilerende Bevelanders reiken cultuurprijs uit 
 

Op Zondag 10 oktober a.s. vindt in Café Het Moment te Huissen de uitreiking van de Cultuurprijs 

plaats. Wie wordt de opvolger van het Lingewaards Mannenkoor die in 2019 de cultuurprijs kreeg? 

Dat alles hoort u tijdens het concert van Blaaskapel de Bevelanders die sinds lange tijd het eerste 

muzikale optreden hebben in een jaar waarin ze vijftig jaar bestaan. 

Vanwege het vijftig jarig jubileum zult u deze middag vooral kunnen luisteren naar de muziek 

waarmee de Bevelanders door de jaren heen bekend zijn geworden. De muzikale nummers zullen bij 

menigeen dan ook bekend in de oren klinken.  

mailto:tinyenfrank@gmail.com
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Het wordt ook een unieke middag omdat burgemeester Kalfs de cultuurprijs – in 1981 ingesteld -  

voor het laatst namens de Bevelander Muzikanten zal uitreiken.  

De kapel zelf vindt namelijk dat het anders moet, zonder dat het idee erachter verloren  gaat. Hoe ze 

dat vorm willen geven, wordt eveneens zondag 10 oktober a.s. bekend gemaakt. 

Voor iedereen die de Bevelanders een warm hart toedraagt – en dat geldt zeker voor de leden van de 

Bevelander Fanclub – maakt de kapel er vooral een gezellige muzikale middag van.  

Kortom, een middag die u niet mag missen. De Bevelanders hopen dan ook dat velen deze muzikale 

happening gaan bijwonen.  

Het concert begint om 14.00 uur en is gratis te bezoeken. U bent van harte welkom.  

 

 
 

De Bevelanders zijn zich druk aan het voorbereiden voor zondagmiddag 10 oktober a.s.! 
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5. Bevelander koekje blijft nog te koop! 

Dit pakketje heerlijke koekjes is het hele jubileumnajaar nog verkrijgbaar bij Bakkerij Engelen in Huissen. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Bevelander Quiz 

Op 12 december worden de prijswinnaars van de quiz bekendgemaakt en vindt de prijsuitreiking 

plaats. 

 

 

 

7. Tentoonstelling 50 Jaar Bevelanders in het Documentatiecentrum 
 

Door het BFC-bestuur en de Bevelanders was deze ingericht in de drietal vitrines van het 

Documentatiecentrum aan de Langekerkstraat (oude raadszaal van de gemeente Huissen). Deze zou 

aanvankelijk duren tot 1 augustus, maar is door omstandigheden werd deze verlengd tot nu toe. De 

reacties waren over het algemeen heel lovend. Men vindt het een mooie kleurrijke inrichting van de 

drie vitrines. Als u nog wil gaan kijken, moet u dat nu doen! 

 

 

 

8. Het laatste nieuws over onze Jubileumactiviteiten 

Helaas waren wij genoodzaakt om een aantal festiviteiten ‘af te blazen’ i.v.m. corona. Tot nu toe blijven wel 

staan: 

 

Zo 10 oktober: dus het Jubileumconcert en de Cultuurprijsuitreiking in Het Moment 

Zo 12 december: gezellige dag als afsluiting van het jubileumjaar.  
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De 

jubilerende 

Bevelanders 

 

 

 
    De laatste groepsfoto tot nu toe gemaakt. Door corona zijn de  
    afgelopen 2 jaar geen groepsfoto’s gemaakt. 

 


