
‘TismawajewendBand
(Raalte)

TismawajewendBand Raalte is de eerste straatband met 
DJ! Al jaren spelen ze de sterren van de hemel op het 
Bloazersfestival: de TismawajewendBand uit ons eigen 
Raalte. Meer dan 25 jaar geleden als geintje begonnen als 
een dweilorkest en nu is de band een begrip in Raalte en 
wijde omstreken. 

Het dweilen hebben ze een paar jaar geleden achter zich gelaten en 
daar is een gave geluidinstallatie compleet met DJ en elektronische 
versterking voor in de plaats gekomen. 

De band heeft een hele eigen unieke sound en heeft oude 
DiscoKneiters, SoulSwingers en FunkyStuffs in een nieuw (zwart met 
gouden) jasje gestoken. Stil staan is er niet bij! Gelukkig heeft de 
band altijd hun eigen dansvloer bij zich, zodat het publiek volledig uit 
zijn bol kan gaan.

De Träöters
(Doetinchem)
Deze groep, uit Doetinchem en 
omgeving, met de vaak verkeerd 
uitgesproken naam “De Träöters”, 
vormt al bijna 30 jaar een prima 
dweilorkest dat muzikaal van vele 
markten thuis is. 

Er wordt veel bekende (dweil)
muziek gespeeld, maar ook worden 
niet alledaagse nummers ten gehore 
gebracht. 

Voor De Träöters maakt het niet uit of ze nu 
binnen of buiten optreden, het dak gaat 
er namelijk altijd vanaf! Met hun artistieke 
capriolen, hun muzikale uitspattingen en 
de aanstekelijke onderlinge gezelligheid 
weten ze keer op keer het publiek mee te 
slepen, zonder dat dit ten koste gaat van de 
kwaliteit. 

Bluswerruk
(Eindhoven)
Blusswerruk is sinds 1989 niet meer 
weg te denken uit de Eindhovense 
muziek-scene. Al 25 jaar brengen zij 
onderscheidende muziek ten gehore 
op festivals, feestjes, bruiloften en 
braderieën. 

De muzikanten hebben hun roots uit 
verschillende orkesten, harmonieën en 
show corpsen. Dat blijkt een uniek recept 
voor een dikke sound die staat als een huis. 
Ze gaan dan ook elk optreden tot aan het 
gaatje! De arrangementen worden in eigen 
beheer geschreven, zodat alle kwaliteiten 
tot hun recht komen. Blusswerruk is niet 
een band die je moet horen of zien... 
Blusswerruk moet je meemaken!

DE HEUJ-
SCHUDDERS

FUNKY BRASS

DE DROAD-
NAGELS

DE DEUR-
DWEILERS

De Heujschudders
(Lemelerveld)
De Heujschudders zijn opgericht 
rond 1980 en er zijn nog altijd enkele 
leden van het eerste uur bij. In 
het verleden zijn ze begonnen als 
“boeren”-kapel compleet met kielen 
en klompen. 

In de loop van de jaren is hun stijl 
veranderd. Ze geven er nu de voorkeur aan 
zichzelf “bloaskapel” te noemen, omdat ook 
de muziek en kleding aangepast zijn aan 
deze tijd.

De Heujschudders zijn ontstaan uit de 
plaatselijk muziekvereniging “Polyhymnia”. 
Ze spelen op allerlei feesten, braderieën 
en partijen. Hun muziek is voor elk wat wils. 
Ook doen ze geregeld mee aan festivals in 
binnen- en buitenland. In de carnavalstijd is 
dit de hofkapel van carnavalsvereniging “de 
Sprokkelaars” uit hun eigen Lemelerveld.

Funky Brass
(Sint-Oedenrode)
Funky Brass is een tienkoppige 
band die het voor elkaar krijgt om 
pop, rock en dance in een mix te 
verwerken. Met drie trompetten, 
twee tenorsaxofoons, twee 
trombones, twee sousafoons en 
een drumstel worden de nummers 
gespeeld voor het publiek. 

De passie onder de muzikanten is om 
iedereen te vermaken met de muziek 
van Funky Brass.  Het ontstaan ligt rond 
2015. Na het stoppen van een coverband 
hebben een aantal leden de stoute 
schoenen aangetrokken en zijn Funky Brass 
begonnen. 

In 2018 heeft Funky Brass de publieksprijs 
gewonnen tijdens het Bloazersfestival van 
de Stöppelhaene.

DE HELDERSE 
KLEPPER-
BLOAZERS
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De Helderse 
Klepperbloazers
(Hellendoorn)

De Helderse Klepperbloazers is 
het gezelligste dweilorkest van 
Hellendoorn! Overal waar dit 
dweilorkest zich laat horen is het 
feest. Het maken van feest is dan 
ook het ultieme doel van deze club 
mannen. 

Door de jaren heen hebben De 
Klepperbloazers al bewezen dat zij 
het geheime ingrediënt zijn voor een 
goed feestje.

Al eerder lieten de Hellendoorners zich 
zien in Raalte. In 2016 wonnen ze de 
1e prijs tijdens het Bloazersfestival en 
in 2019 eindigden ze op de 3e plek. En 
nu, na twee jaar oefenen is het eindelijk 
weer tijd dat de Helderse Klepperbloa-
zers zich laten zien in Raalte! Komt tijd, 
komt gezelligheid, komt De Helderse 
Klepperbloazers! 

Bloazersfestival 2022

De Droadnagels
(Haarle)
Een Droadnagel is in Haarle iemand 
die een tikkie eigenwijs is. Dat klopt 
zeker voor de leden van feestband De 
Droadnagels wel een beetje. 

Deze jonge band bestaand uit een 
gemengd gezelschap. Het plezier van 
het muziek maken staat voorop. In het 

vijfjarig bestaan van de band hebben De 
Droadnagels al diverse optredens mogen 
doen in alle hoeken van Overijssel en 
Friesland. 
Ze hebben met hun optredens regelmatig 
de krant gehaald. Dat terwijl een aantal 
leden nog geen noot kon lezen bij de 
oprichting van deze feestelijke band. 
Vandaag hopen De Droadnagels u tijdens 
het Bloazersfestival mee te nemen in het 
plezier van het maken van muziek.

De 
Deurdweilers
(Deventer)
Vanaf 1978 zijn De Deurdweilers al in 
de weer om de nodige optredens te 
verzorgen, zo’n 30 tot 40 per jaar!
Al vele jaren zijn ze te vinden 
op diverse evenementen in 
Deventer en omstreken. Ze 
helpen de Stöppelkaters en 
andere carnavalsvierders om de 
feestelijkheden in Raalte net dat 
beetje meer te geven. 

Vele Stöppelhaene edities zijn ze er al bij. 
Ook dit jaar zullen zij weer proberen het 
jullie naar de zin te maken.  
Met een strakke slagwerksectie, op en 
top trombones, heerlijke trompetsectie, 
glimmende baritons, en top zwaar werk, 
tikken zij nu voor jullie af, 1-2-3-4!
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8 dweilorkesten zorgen de hele zaterdag voor een feestelijke sfeer in het 
centrum van Raalte. Na de openingsceremonie in de Sallandse Herberg 
trekken de bands door het centrum om hun muzikale kunsten te vertonen. 
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‘t zol weer eens TIED wörd’n!

 JURY 2022

Klaas Jansen  

Jacob de Vries  

Jesse Ligterink

Marc Rorije  


