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LEDEN, VRIENDEN, GRENADIERS EN SPONSOREN

Adest Musica;  
een topclub in Sassenheim!

Ten einde
De afgelopen jaren heeft de vereniging 

reeds zesmaal een succesvolle vrien-

denactie georganiseerd in Sassenheim. 

Dit met als doel meer vrienden (do-

nateurs, red.) te werven. Met nog één 

vriendenactie in het verschiet, op 2 juli, 

heeft de vereniging op dit moment al 

370 nieuwe vrienden weten te binden. 

Het is mooi dat inwoners van Sas-

senheim Adest Musica op deze manier 

waarderen en steunen.

Groei
Een drietal jaar geleden schreef ik al 

over de ruimte problematiek in ons 

clubgebouw ‘t Onderdak. Waar de 

Drum- en Showband destijds nog met 

55 muzikanten repeteerden, is dit de 

afgelopen jaren gestegen naar 65 

 muzikanten. Hetzelfde gebeurt mo-

menteel met de jeugdafdeling. Enkele 

jaren geleden zijn we succesvol begon-

nen met een nieuwe wervingscam-

pagne. En inmiddels moeten wij binnen 

de club ook alle zeilen bijzetten om 

de groei van de jeugd goed te kunnen 

begeleiden. Onze jeugd is tenslotte de 

kweekvijver van de Drum- en Show-

band, kortom de toekomst!

EEN IDEAAL 
SCENARIO ZOU 
ZIJN OM EEN 
MUZIEKCEN-
TRUM TE CRE-
EREN, WAAR 
OOK COLLEGA 
MUZIEK VER-
ENIGINGEN UIT 
SASSENHEIM 
ZICH KUNNEN 
VESTIGEN. 
Muziekcentrum
Om de groei van onze afdelingen 

goed te laten verlopen zijn grotere 

en meerdere repetitie ruimtes nood-

zakelijk. Bij de gemeente hebben wij 

reeds kenbaar gemaakt dat er gebrek 

is en we als vereniging uit de ruimtes 

groeien. De gemeente heeft hierop 

aangegeven dat zij willen meedenken 

om dit ruimte probleem op te lossen. 

De verdere groei van Adest Musica kan 

worden voortgezet in een grotere ac-

commodatie. Een ideaal scenario zou 

zijn om een muziekcentrum te creëren, 

waar ook collega muziek verenigingen 

uit Sassenheim zich kunnen vestigen. 

Wij houden u op de hoogte van de 

ontwikkelingen.

Tot slot danken wij u namens het 

Bestuur voor uw steun en wensen 

wij u natuurlijk veel leesplezier met dit 

vernieuwde clubblad, de Adest.

Wim van Vliet
Voorzitter Adest Musica

HET IS ALWEER EEN TIJDJE GELEDEN DAT WIJ U 

MOCHTEN VERBLIJDEN MET EEN CLUBBLAD. HET 

BLAD WAT VOOR U LIGT IS DE EERSTE UITGAVE VAN 

ONZE NIEUWE SPONSOR- EN PR-COMMISSIE. EN HET 

NIEUWE BLAD DRAAGT DE NAAM ‘ADEST’. MET VEEL 

ENTHOUSIASTE MEDEWERKERS IS HET TEAM AAN 

DE SLAG GEGAAN VOOR ONZE LEDEN, VRIENDEN, 

GRENADIERS, AMBASSADEURS EN SPONSOREN OM 

U REGELMATIG OP DE HOOGTE TE HOUDEN VAN DE 

ONTWIKKELINGEN BINNEN EEN GROEIEND ADEST 

MUSICA. WIJ WENSEN DEZE NIEUWE COMMISSIE 

DAN OOK VEEL SUCCES TOE EN U VEEL LEESPLEZIER.



|  A D E S T . 4

VOORBEREIDINGEN WINTERCONCERT

Drum- en Showband  
beleeft efficiënt tussenjaar

Opmaat
Kijkend naar de WMC cyclus, bevinden 

we ons momenteel in het laagseizoen, 

waarbij we deze show in ons jargon 

bestempelen als zogenaamde ‘tus-

senshow’. Het woord doet misschien 

suggereren dat deze show een fluitje 

van een cent is voor de muzikanten, 

maar niks is minder waar. De tussen-

show is traditiegetrouw de opmaat 

voor de WMC show waarin we zo links 

en rechts zaken uitproberen die handig 

van pas kunnen komen in zo’n WMC 

show. Deze show kunt u komend an-

derhalf jaar nog zien door heel Neder-

land en ook in verschillende steden in 

Europa!

Indoor spektakel
Begin september reizen de muzikanten 

van de Drum- en Showband af naar 

Belfast, Noord Ierland, alwaar wij een 

kleine week te gast zullen zijn voor 

The Belfast International Tattoo 2019. 

De leden zullen voor de tweede maal 

afreizen naar dit prachtige evenement 

in de SSE Arena Belfast, de grootste 

indoor sport- en muziektempel van 

Noord Ierland. Naast alle repetities zal 

de band deelnemen aan de drie shows 

tijdens dit weekend. Op de schaarse 

momenten dat er niet gemusiceerd 

wordt, opent Belfast met haar 

DE GROOT-
STE INDOOR 
SPORT- EN MU-
ZIEKTEMPEL 
VAN NOORD 
IERLAND
turbulente geschiedenis haar deu-

ren voor onze leden. Zo zal men zich 

onder andere kunnen verdiepen in het 

conflict tussen de protestanten en 

katholieken, de ‘Vredesmuren’ kun-

nen bekijken en kan men een bezoek 

brengen aan het Titannic museum. 

De combinatie van van dit alles zal er 

ongetwijfeld voor zorgen dat ook deze 

reis er weer één wordt om nooit te 

vergeten.

Exclusief
Het relatief rustige tussenjaar wordt 

efficiënt gebruikt om een aantal zaken 

op te pakken die anders misschien 

blijven liggen. Zo zijn de voorbereidin-

gen gestart voor een nieuwe editie 

van een winterconcert. Een speciale 

werkgroep bereidt dit concert, wat in 

februari 2020 moet gaan plaatsvin-

den, voor. Zo wordt er gekeken naar 

geschikte locaties, wordt het creatieve 

team gevraagd een mooi programma 

in elkaar te zetten en gaan de leden 

na de zomervakantie aan de slag met 

alle nieuwe muziek. Na het succes van 

Adest eXCLuSiVe in 2016 belooft ook 

dit concert weer bijzonder te worden!

Pak uit
Dan is er ook een voorzichtig begin 

gemaakt met de vervanging van het 

huidige uniform. Ons uniform, wat 

afgeleid is van het tuniek van de Ko-

ninklijke Grenadiers, is inmiddels meer 

dan tien jaar intensief gebruikt en is 

dringend aan vervanging toe. Gezien de 

omvang van dit project is ook hier een 

werkgroep voor in het leven geroepen. 

De werkgroep gaat van kop tot staart 

dit proces begeleiden. Van ontwerp 

tot presentatie, van kolbak tot veter, zij 

zullen ervoor gaan zorgen dat binnen 

DE KOP IS ER AF! HALVERWEGE HET JAAR 2019 KUNNEN 

WE TERUGBLIKKEN OP EEN MOOIE PREMIÈRE VAN DE 

NIEUWE SHOW VAN DE DRUM- EN SHOWBAND: ‘STAIRWAY 

TO HEAVEN’, EEN SHOW BOMVOL SYMFONISCHE ROCK 

MUZIEK VAN BIJVOORBEELD PINK FLOYD, MUSE, LED 

ZEPPELIN EN IRON MAIDEN. MET DIT SHOWTHEMA MAKEN 

WE EEN KLEIN UITSTAPJE NAAR EEN GENRE WAT U 

MISSCHIEN MINDER VAN ONS GEWEND BENT. MAAR WAT 

ZIT OOK DIT JASJE ONS LEKKER!
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een paar jaar de Drum- en Showband 

er weer spik en span bij loopt.

VAN ONTWERP 
TOT PRESEN-
TATIE, VAN 
KOLBAK TOT 
VETER
Organisatie
De Drum- en Showband mag zich 

rijk rekenen. Niet alleen met de 

prachtige optredens die er voor het 

komende jaar weer op de agenda 

staat, maar ook met de grote 

groep vrijwilligers die zich jaar in 

jaar uit inzetten om het orkest te 

ondersteunen. Achter de schermen 

werkt de Seniorcommissie er hard 

aan om dit allemaal zo goed mogelijk 

te regelen. De seniorcommissie 

bestaat momenteel uit de volgende 

leden: Arjen Looijenstein (voorzitter), 

Coen Overvliet (secretaris), André 

Stolte (bandmanager), Sjaak van 

Dijk (materiaal en vervoer) en Nick 

van Velzen (algemeen adjunct). Het 

takenpakket technische zaken is 

helaas vacant. We zijn hiervoor had op 

zoek naar organisatie talent!

Oproep
Naast de Seniorcommissie hebben we 

uiteraard nog veel meer vrijwilligers die 

ervoor zorgen dat de Drum- en Show-

band zo goed mogelijk voor de dag kan 

komen. Het is belangrijk om deze men-

sen te koesteren en we kunnen als 

vereniging dan ook alleen maar blij zijn 

dat zoveel mensen hier hun vrije tijd 

voor opofferen! Maar ook hier zoeken 

we nog mensen die het leuk vinden 

om zich in te zetten. We kunnen nog 

altijd chauffeurs voor de vrachtwagen 

gebruiken, maar ook leden van het laad 

en los team zijn meer dan welkom. Vele 

handen maken licht werk!

NA HET SUCCES VAN 
ADEST EXCLUSIVE IN 
2016 BELOOFT OOK DIT 
CONCERT WEER BIJ-
ZONDER TE WORDEN!



• Bedrijfsverzekeringen

• Particuliere verzekeringen

• Pensioenen

• Financiële planning

Voor onafhankelijk en 
persoonlijk advies.

Wij helpen u graag!

VDSD B.V.
2e Poellaan 10A
2161 CJ  Lisse
Postbus 94
2160 AB  Lisse

T (0252) 41 68 50
F  (0252) 42 04 57
E info@vdsd.nl
 I www.vdsd.nl2160 AB  Lisse  I www.vdsd.nl

V E R Z E K E R I N G E N  &
F I N A N C I E L E  D I E N S T E N
Assurantiekantoor Sassenheim
Javastraat 3
2585 AA  Den Haag
Tel.  0252 - 219 047
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SPORT,
RECREATIE 
& GEZELLIGHEID
VOOR IEDEREEN

ZWEMBAD WASBEEK
SPORTHAL DE KORF
SPORTHAL DE GEEST

SPORTHAL WASBEEK
SPORTHAL DE TULP
SPORTHAL DE SCHANS

@Zwembadwasbeekfacebook.com/Wasbeek

Stiwa Exploitatie & beheer  Tel. 0252 - 21 55 94

KIJK VOOR DE OPENINGSTIJDEN OP

VOOR INFORMATIE EN RESERVERINGEN VOOR ZAALHUUR BELT U MET

www.stiwa.nl

Kom ook zwemmen in het subtropisch 
zwembad & wedstrijdbad, sporten in 
onze sporthallen of gezellig samenzijn
in de horeca.

AM_Adv_JvdBurg_1-2pagina.pdf   1   14-11-12   00:41

logo Burg Installatietechniek.pdf   1   12-02-13   15:59
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50 JAAR JEUGDAFDELING,  
EEN JAAR VOL ACTIVITEITEN

Geweldig jaar 

Jubileumjaar
Maar eerst het jubileum, deze zijn we 

niet vergeten. Het hele jaar stond in het 

teken van dit bijzondere jubileum. Er is 

een geweldige bingo georganiseerd. Van 

de opbrengst van deze bingo hebben 

alle jeugdleden een hoodie gekregen 

met het logo van Adest Musica en hun 

eigen naam. Erg leuk om ook in je vrije 

tijd vol trots te laten zien wat je hobby 

is. Vlak voor de zomervakantie is er 

een jubileumconcert gehouden in Park 

Rusthoff. Tijdens dit concert hebben 

alle afdelingen van Adest Musica een 

optreden verzorgd. Beginnend bij de 

MiniKids, de Adest Kids en Adest Brass. 

Vervolgens de jubilerende Jeugdband 

en daarna de Drum- en Showband. Ter 

afsluiting was er een grote finale met 

een gezamenlijk nummer wat speciaal 

voor deze avond gearrangeerd was. 

In dit nummer kon men in vogelvlucht 

horen welk repertoire de afgelopen 50 

jaar door de Jeugdband is gespeeld.

Na de zomervakantie werd het jubileum-

jaar hervat met een jeugdtaptoe, waar-

aan zowel de Jeugdband als de Drum- 

en Showband deelnamen. Een prachtige 

middag, wederom in Park Rusthoff 

Sassenheim. Het jubileumjaar werd af-

gesloten met een feestelijke kerstviering 

voor de gehele jeugdafdeling.

2019
In 2019 begon de jeugd met twee leuke 

carnavalsoptredens, in Duitsland en in 

Noordwijkerhout. De jeugdleden vonden 

het optreden in Duitsland fantastisch, 

want wat een hoop snoep kregen ze!

Momenteel zijn de muzikanten van 

de Jeugdband druk in voorbereiding 

voor het NK in Huizen. Vroeger vond 

dit plaats in Vlissingen maar vanaf dit 

jaar is het verplaatst naar Huizen. Een 

plek die voor de meeste korpsen iets 

makkelijker is aan te rijden. Het deel-

nemersveld is mooi en de jeugd gaat 

deelnemen op de onderdelen mars en 

show.

Het uniform
Tot slot, 2018 was een geweldig jaar 

voor de Jeugdband maar 2019 staat 

er ook iets heel moois te gebeuren. De 

afgelopen jaren is het uniform van de 

jeugd elk jaar iets aangepast, nieuwe 

schoenen, nieuwe baretten, nieuwe 

broeken. Nu het laatste onderdeel nog… 

het jasje! Wat het is geworden leest u in 

de volgende editie, maar er kan alvast 

gemeld worden, de Jeugdband en de 

Drum- en Showband worden nog meer 

één geheel!

DE JEUGDBAND VAN ADEST MUSICA HEEFT IN 2018 

EEN GEWELDIG JUBILEUMJAAR ACHTER DE RUG. 

ZIJ BESTONDEN NAMELIJK 50 JAAR EN DAT WERD 

NATUURLIJK GOED GEVIERD. MOOIE EVENEMENTEN 

STONDEN OP HET PROGRAMMA EN DE MUZIKANTEN VAN 

DE JEUGDBAND HADDEN SUCCES MET HAAR NIEUWE 

BASSIE & ADRIAAN SHOW ‘EEN REIS VOL VERRASSINGEN’. 

2018 WAS NOG NIET AFGELOPEN OF 2019 STOND AL 

VOOR DE DEUR MET NIEUWE HOOGTEPUNTEN.
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FAMILIE SLOOTWEG

Een gezin met  
een groot Adest hart!

Voetsporen 
‘In de voetsporen van Opa Slootweg’

Jelle is begonnen op de MTS, met de 

opleiding bouwkunde. Dit was niet zijn 

opleiding waardoor hij geswitcht is naar 

de opleiding elektrotechniek. Dit heeft 

hij in de avonduren kunnen afronden 

naast een vaste baan bij een elektro-

technisch bedrijf. Daar heeft hij zijn 

installateursdiploma gehaald en veel 

ervaring opgedaan de afgelopen jaren. 

Nu 25 jaar oud en trotse eigenaar van 

Slootweg Elektrotechniek. En laat dat 

nu precies de naam van het bedrijf van 

Opa Slootweg zijn!

SINDS 1 JANUARI 2019 RUNT JELLE SLOOTWEG ZIJN EIGEN ELEKTROTECHNISCHE 

BEDRIJF VANUIT ZIJN KANTOOR ACHTER HET OUDERLIJK HUIS VAN VADER HENK EN 

MOEDER MARY. EN MET TROTS WANT HET ONDERNEMEN ZIT IN HET BLOED VAN DE 

FAMILIE SLOOTWEG. OPA SLOOTWEG, NOG WONENDE ACHTER HET HUIS VAN DE OUDERS 

VAN JELLE, HEEFT OOK ALTIJD EEN BEDRIJF GEHAD IN DE ELEKTROTECHNIEK. 
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Van bloemenkweker naar  
technisch bedrijf
Vader Henk Slootweg heeft een heel 

andere weg gevolgd. Hij is op zijn 17e 

als bloemenkweker gaan ondernemen 

op de middenweg in Lisse. Maar ook 

de techniek zat bij Henk in z’n bloed 

en op zijn 40e toch geswitcht naar 

een technisch bedrijf genaamd Henk 

Slootweg zonder toevoeging. Henk kan 

eigenlijk alles en pakt ook alle klussen 

aan en met plezier. Nu 52 jaar oud, wil 

Henk het liefst niet meer heel Neder-

land afreizen voor klussen en zoekt 

het wat dichter bij huis. “Ik kan nu de 

klussen wat meer uitzoeken”, zoals 

Henk dat zegt. Ook zijn vrouw Mary 

is wel blij met deze verandering zodat 

Henk wat  eerder thuis is. En met zoon 

Jelle samen zonne-energie installaties 

aanleggen, dat vinden beiden erg mooi.

Trombone
Het is grappig om te vertellen dat Jelle 

niet van jongs af aan bij Adest zit. “Ik 

zat eerst bij Crescendo, maar ben 

door de Toeters naar Adest gehaald”. 

Dat zijn dus de Feesttoeters, met al-

lemaal Adest Musica leden. Dan is de 

combi lid van Adest en Feesttoeters 

snel gemaakt. “Het sociale en gezel-

lige aspect is bij Adest heel bijzonder 

en ook de vele optredens gedurende 

het jaar met uitdagende muziek en op 

mooie plaatsen vind ik erg belangrijk”, 

zegt Jelle. Op zijn instrument trombone 

blaast Jelle ondertussen al weer flink 

wat jaartjes mee bij Adest en hij heeft 

het daar prima naar zijn zin.

Vader Henk en moeder Mary dragen 

ook Adest een warm hart toe en zijn 

trots op hun zoon. “Wij zijn ook trots op 

Adest Musica, dat gewoon vanuit het 

kleine Sassenheim met de wereldtop 

meedraait”. Ook voor de Feesttoeters 

hebben zij veel gedaan, door de jonge 

jongens overal naar toe te rijden. “De 

Feesttoeters kunnen zich meten met 

de muzikale top in de wereld van dweil-

orkesten en het zal dit jaar spannend 

worden in Groenlo” zegt Henk trots. 

De Feesttoeters spelen nu nog bijna 

allemaal bij Adest en daarmee vormen 

zij een unieke groep.

“HET GRENA-
BIERTJE ELKE 
LAATSTE VRIJ-
DAG VAN DE 
MAAND GA IK 
WEL MISSEN”
Grenabiertje
Jelle en Henk willen hun Grenadier-

schap in 2019 graag verruilen voor 

Ambassadeur van Adest en kiezen 

voor het zilveren pakket, want het 

WMC 2021 willen ze er weer graag 

bij zijn. “Het Grenabiertje elke laatste 

vrijdag van de maand ga ik wel mis-

sen” grapt Henk, “maar daar kan jij vast 

wel wat op verzinnen, Koos?”. Mary 

blijft Grenadier en kunnen we blijven 

verwelkomen bij de Grenadiers en 

wellicht ook nog wel als vrijwilliger voor 

projecten of bij de Sponsorcommissie. 

Daar zijn we ook zeker blij mee. In hun 

vrije tijd varen Henk en Mary graag op 

hun kajuitboot en nemen dan vrienden 

mee voor een bakkie op de Kaag. Maar 

Adest blijft voor hun de belangrijkste 

vrijetijd invulling, want Jelle zullen 

ze overal naar toe volgen. De familie 

Slootweg is een prachtig stel mensen 

en een gezin met een groot Adest hart!
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www.plusvandijk.nl
                fb.com/plusvandijk

Van Dijk Voorhout | Herenstraat 45 | T: 0252 21 62 52 |

BESTEL EENVOUDIG 
ONLINE BIJ 

PLUS VAN DIJK

BOODSCHAPPEN
BEZORGEN THUIS
OF OP KANTOOR?

JUWELIER

WAGENMAKERS
Hortuslaan 6

2171 CK Sassenheim
T: 0252 – 210 113

E: info@juwelierwagenmakers.nl
W: www.juwelierwagenmakers.nl

KOM 
LEKKER 

DE BEEST 
UITHANGEN!
IN DE LEUKSTE, SCHOONSTE EN 

GEZONDSTE SPEELTUIN VAN
DE BOLLENSTREEK

 

    FREE WIFI,

  LIVE SPORT,

  ACTUELE LEESTAFEL

Een bezoek is voor alle leeftijden een feest!

Kids hangen lekker de beest uit terwijl ouders lekker 

luxe loungen, lezen, internetten, tv kijken en genieten 

van een cappuccino met een Olmenhorst appelpunt. 

Dat kan  alleen bij KidsZoo. Peuters spelen veilig in 

hun eigen kleurrijke speelhoek en kleuters kunnen 

 rolle bollen en spelend leren. Ook voor de grotere 

feestnummers is KidsZoo één groot avontuur. 

Pletterij 3 • Noordwijkerhout • www.kidszoo.nl

In schoolvakanties ook op maandag geopend.

ESCAPE
ROOM
Ontsnappingsspel 

voor coole kids. 

UNIEK!VOOR KIDS VAN 6-12 JAAR

BLIKSEMBEZOEK

€5.00
• KIND • BEGELEIDER GRATIS •
• ALLE DAGEN NA 16.30 UUR •

• OOK IN VAKANTIES • 

WELPENBEZOEK

€5.00
• KIND TOT 4 JAAR • 

• BEGELEIDER GRATIS • 
• DOORDEWEEKS  VOOR 

11.00 UUR BINNEN

PU
BLIE

KSPRIJS

 BESTE UITJE

Nr. 1 Cat. speeltuinen 
Zuid-Holland

PU
BLIE

KSPRIJS

 BESTE UITJE

Nr. 1 Cat. speeltuinen 
Zuid-Holland

JE
Facebook

4.7K
VAN 5 STERREN
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EVEN VOORSTELLEN

Favoriete optredens 
van de jeugdleden
Gijs Wessels 
15 jaar - Trompet
Naar welke optredens kijk je het meest uit?
‘Ik kijk het meest uit naar de concoursen omdat je daar 

zoveel ervaring uit kan halen en het is gewoon super 

leuk om mee te doen.’

Wat is tot nu toe je leukste optreden?
‘Ik denk dat het leukste optreden toch het carnaval 

optreden in Duitsland was want de sfeer is daar zoveel 

anders dan hier in Nederland.’

Lotte Wessels  
12 jaar - Trompet
Naar welke optredens kijk je het meest uit?
‘Ik kijk het liefst uit naar de bloemencorso. Omdat ik dan 

precies weet hoe lang ik al bij de jeugdband speel (dit 

jaar was de tweede keer). En dat vind ik leuk! ‘

Wat is tot nu toe je leukste optreden?
‘Het leukste optreden tot nu toe is denk ik Duitsland. 

Want het was heel gezellig en ik vond dat het best 

goed ging.’

Jayden Lambrechts  
10 jaar - Bekkens
Naar welke optredens kijk je het meest uit?
‘Concours in Huizen, omdat we kampioen kunnen 

worden.’

Wat is tot nu toe je leukste optreden?
‘Carnaval in Duitsland omdat we met zijn allen met de 

bus gingen en er veel snoep werd uitgedeeld.’ 

Rick van Munsteren  
12 jaar - Trombone
Naar welke optredens kijk je het meest uit?
‘Ik kijk het meest uit naar het NK, omdat we kunnen la-

ten zien hoe goed we zijn. En ook al worden we laatste, 

we hebben dan ons best gedaan en leuke repetities en 

exercities gehad.’ 

Wat is tot nu toe je leukste optreden?
‘Ik zit nu 2 jaar bij de jeugdband en ik vond tot nu toe 

concours in Ahoy het leukst. Het was een mega grote 

ervaring en het gevoel als je daar dan staat is geweldig.‘

Doreth Fakkel 
15 jaar - Trompet
Naar welke optredens kijk je het meest uit?
‘Het optreden waar ik elk jaar het meest naar uitkijk is 

de bloemencorso. Dit omdat het best uniek is dat je 

onderdeel mag zijn van iets wat toch wel het visite-

kaartje van de Bollenstreek is. En mensen vanuit de 

hele wereld komen kijken.’ 

Wat is tot nu toe je leukste optreden?
‘Het leukste optreden tot is Ahoy. Om in zo’n grote en 

bekende zaal te staan is ook wel iets waar je trots op 

mag zijn. En het is iets heel bijzonders wat je niet snel 

zal vergeten.’

Stan Wolvers  
10 jaar - Bekkens
Naar welke optredens kijk je het meest uit?
‘Huizen, omdat we dan echt wat kunnen winnen.’

Wat is tot nu toe je leukste optreden?
‘Duitsland, omdat het gezellig was in de bus en het was 

een leuk optreden.’ 



|  A D E S T . 1 4

GRENADIERSAgenda
Drum- en Showband
September

06  Taptoe Belfast (NIE)  

07 Taptoe Belfast (NIE)

14  Taptoe Klimmen

18  Streetparade Sassenheim

21  Taptoe en streetparade Lisse

28  Taptoe Delfzijl

Oktober

05  Taptoe Ede

26 Taptoe Bergen op Zoom

November

09 Taptoe Groningen

30  Taptoe Magdeburg (D) 

Jeugdband
September

12  Streetparade Voorhout 

18  Streetparade Sassenheim  

25  Streetparade Lisse

Oktober

05 Festival Ede (optie)

November

17 Streetparade Haarlem

23 Streetparade Wijk aan Zee

Colofon
Redactie

Carola van Zeil, Nick van Velzen, 

Menno de Jong & Danny Zuidhoek

Foto’s

© Fototeam Adest Musica, 

Marco & Caroline van der Borg,  

Esther Lemmers, Henri Hermans,  

Ivo Sprokkelenburg, Paul Melman

Redactie adres

Adest Musica

Postbus 69, 2170 AB Sassenheim

T 06 507 43 863

adestinside@adestmusica.nl

Vormgeving/Opmaak

Briggs ontwerpstudio

Ada van Dijk

Agnieta van Velzen

Alexander Keur

Arie Duivenvoorden

Arthur Volten

Ary van Gelder

Atelier Pfeiffer

Bart Hermans

Bert Tukker

Cas Van der Vlugt

de Feesttoeters

de Flierefluiters

de Straatklinkers

Dick van Witteloostuijn

Eric van der Geer

George van Kesteren

Henri & Marian Hermans

Hans & Wanda van Velzen

Hans & Mary Waasdorp

Hein Hoogervorst

Jaap van Duijvenbode

Jan van Velzen

Jos & Dorinne Hoek

Jos Van der Vlugt

Henny & Kees de Jong

Kleintje Pils

Koos Burgmeijer

Leks ter Schuur

Leon van Kesteren

Marcel van der Willik

Marco Berkhout

Marlies Lustberg

Martijn Tolsma

Mary Slootweg

Menno de Jong

Michael van Kesteren

Michel van der Stelt

Natascha Renswouw

Nia Wagemakers

Nico Knook

Niels Biemond

Nol Tukker

Paul & Marjolein Firet

Paul Melman

Peter Geerlings

Peter Reijngoud

Peter Schrama

Pierre & Dick IJsselmuiden

Piet & Dieneke Kerkvliet

Piet Hartveld

Pieter Rewijk

Ramon van der Stel

René de Romph

Rick de Bruin

Robert van Kesteren

Robin van Kampen

Rolf Kappe

Ron van Kesteren

Roy van Dorssen

Ruud De Zwart

Sandra Dol

Sjaak van Dijk

Theo van Velzen

Wil Claassen

Wilfred & Mirjam de Koster

Wouter Firet

Accountantskantoor  
    Lemmers

Assurantiekantoor  
    Sassenheim

Beijk Administratiekantoor  
    en belastingadviseurs

Bloembinderij de Vos

Briggs Ontwerpstudio

Broekhuyzen  
    Horecagroothandel

Brouwer Schoenhandel

Burg Installatietechniek

C&T Reklame

Company2Wear

De KoffieMeulen

De Zwart Schoonmaak

EE Care b.v.

EPD & ECD Consultancy

First Response

Gozeling Beheer B.V.

Heemborgh Sassenheim B.V.

Herruer Grond-,  
    Weg- en Waterbouw

HJB Financial Management

Juwelier Wagenmakers

KidsZoo Indoorspeeltuin

Klussenbedrijf G. Bisschop

Melman Casuals & Business

Melman Lingerie

Montagebedrijf de Bes

Omega Design

Ontwerpburo C. van der Vlugt

PFP Consultants

Pluimers Software  
    Ontwikkeling

Plus van Dijk

Radio-TV Duynstee BV

Ronald Snijders  

Elektrotechniek

Scholten, Keurslagerij

Schrijer Horeca

Scotch Whisky International

Slootweg Elektrotechniek

Station Drukwerk

Steenbergen Advocaten b.v.

‘t Hart, Carrosserieberijf 

     Westland

TeylingenReclame

That’s Lease

Van Velzen  
    Accountants & Adviseurs

Van Vliet Catering

VDSD

Verschoor kraanbedrijf

Waasdorp ICT Solutions

Wesseling Logistics

AMBASSADEURS
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AMBASSADEURS

In 2017 was er voor het laatst een 

NK voor jeugdkorpsen. Dit vond altijd 

plaats op de eerste zaterdag van juni in 

Vlissingen. De wedstrijd werd daar altijd 

gehouden op een sportveld ver buiten 

het centrum. En vanaf de omkleed- 

en inspeelgelegenheid moest er 20 

minuten gewandeld worden naar het 

wedstrijdveld. Kortom allemaal niet 

ideaal, tijd voor verandering! 

Nieuwe locatie,  
vernieuwd evenement
Na heel veel brainstormsessies is er 

besloten om het NK te verplaatsen 

naar de laatste zaterdag van juni in 

Huizen. Een centrale locatie met vol-

doende omkleedgelegenheid en een 

inspeellocatie naast het wedstrijdveld. 

Een mooi deelnemersveld en na afloop 

een barbecue voor alle deelnemers. 

Kortom, alle ingrediënten voor een suc-

cesvol NK. 

De bus vertrok rond 9 uur uit Sassen-

heim richting Huizen. Een spannende 

dag, dat was te zien aan alle gezichten. 

Maar ze hadden er vooral heel veel 

zin in. Na een gezellige busreis kwam 

de gemotiveerde groep aan in het 

bloedhete (35 graden) Huizen. Daar 

aangekomen kon er rustig worden 

omgekleed. Lekker inspelen in de airco, 

om na een peptalk van het instructie-

team te knallen. Als eerste knallen op 

de mars, en vervolgens op de show. 

De jeugdband heeft twee erg goede 

optredens neergezet. Een zeer stabiele 

mars, en een lekkere energieke show. 

Dit werd uiteindelijk beloond met een 

4e en een 5e plaats. Niet helemaal 

waar ze op hadden gehoopt. Maar de 

jeugd is groeiende, en er zijn weer goe-

de stappen gezet voor de toekomst.

EEN ZEER STABIELE MARS, EN EEN LEKKERE ENERGIEKE SHOW

Een bloedheet NK
ZATERDAG 29 JUNI WAS EEN SPANNENDE DAG VOOR DE 

JONGENS EN MEIDEN VAN DE JEUGDAFDELING. DE DAG 

VAN HET NEDERLANDS KAMPIOENSCHAP MARS EN SHOW 

VOOR JEUGDKORPSEN. DE GROEP HEEFT HARD GEWERKT 

IN DE VOORBEREIDING EN DE LEDEN HADDEN ER ERG 

VEEL ZIN IN!
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ADEST BRASS SCHITTERT IN KONINKLIJK THEATER CARRÉ

Wat een mooi ABC,  
Adest Brass in Carré!

Hoe is dit zo gekomen? René de 

Romph vertelt: “Toen Claudia voor haar 

try-out in Leiden een orkest zocht 

om mee te doen en de plaatselijke 

show- en marchingband niet wilde 

meewerken kwamen ze bij ons terecht. 

Zodoende stonden we in 2018 dus 

eerst op het podium van De Leidsche 

Schouwburg maar daarna ook in De 

Haarlemse Stadsschouwburg, De 

Meerse in Hoofddorp, het DeLaMar 

Theater in Amsterdam en tot slot in 

oktober twee keer in Koninklijk Theater 

Carré. De twee voorstellingen in Carré 

waren erg snel uitverkocht, waardoor 

er extra voorstellingen in maart werden 

gepland. Hier werd Adest Brass dan 

ook direct voor benaderd.”

Zachter spelen?
Op dinsdag 19 maart vertrekt de bus 

om 17.30 uur vanaf Theater ’t Onderdak 

richting Carré. De muzikanten hebben 

er duidelijk weer zin in. Door de drukte 

op de weg duurt het wel even voordat 

de bus arriveert. Een aantal muzikan-

ten komen iets later omdat zij op eigen 

gelegenheid naar Carré zijn gekomen. 

Daardoor begint de repetitie iets later 

dan gepland, maar er is gelukkig tijd 

genoeg. Jeffry Heynemans (muzikaal 

leider van Claudia de Breij), vertelt hoe 

het einde van de voorstelling mis-

schien iets anders wordt dan de vorige 

keren. In oktober heeft namelijk een 

buurvrouw geklaagd over de ‘herrie’. 

Het muzikale einde van de voorstelling 

speelt zich namelijk buiten af. Rond 

19.00 uur gaan de muzikanten richting 

het podium om daar van Claudia te 

horen hoe het einde van de show 

gaat verlopen. Claudia besluit om iets 

langer binnen in de foyer met de band 

te spelen, maar uiteindelijk toch naar 

buiten te gaan. Er wordt wel gevraagd 

of er minder hard gespeeld kan worden. 

Rond 20.00 uur start Claudia met 

haar voorstelling en de muzikanten die 

nog niet hebben gegeten zoeken een 

restaurantje op.

Begin van de voorstelling
Bij het begin de voorstelling haalt 

Claudia de schietpartij van maandag 

18 maart in de Utrechtse metro aan, 

ADEST BRASS SCHITTERT SINDS VORIG JAAR 

REGELMATIG AAN HET EINDE VAN DE VOORSTELLING  

“# NU” VAN CLAUDIA DE BREIJ. GASTREDACTRICE 

SANDRA IS HIERBIJ EN BRENGT VERSLAG UIT. 

HET PUBLIEK  
GAAT STAAN  
EN KLAPT  
VROLIJK MEE
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deze morgen heeft ze er een lied over 

geschreven. Dit maakt erg veel indruk 

op het publiek ondanks het feit dat ze 

de tekst op papier in haar hand heeft. 

Het applaus duurt ook bijzonder lang. 

Claudia haar voorstelling gaat erover 

dat zij op zich een vrolijke vrouw is 

maar af en toe ook een beetje bang. 

Bang dat er oorlog komt en dat je dan 

moet schuilen. Je kunt erover zingen 

maar je kunt er ook iets aan doen. Ga 

je de golven van de geschiedenis te 

lijf zoals Willem van Oranje, Mahatma 

Ghandi of toch als Piet van de lokale 

fanfare uit het dorp van haar jeugd? 

Het feit dat de fanfare aan het eind van 

haar voorstelling echt op het podium 

komt wordt enthousiast ontvangen. 

Het publiek gaat staan en klapt vrolijk 

mee, Adest Brass schittert op en top.

Claudia bedankt haar team en na-

tuurlijk Adest Brass uit Sassenheim. 

Daarna mag het publiek achter ‘de 

fanfare’ aan naar buiten lopen. En zo 

stroomt Carré leeg en wordt het erg 

gezellig buiten. Maar of er zachter is 

gespeeld? Ik denk het niet!  

NIEUWE GROEP MET MOOI PLAN

Eerste activiteit SPC 
een groot succes! 

Adest hart
De SPC is een mooie mix van actieve 

Adest leden, vrijwilligers en mensen 

van buiten de vereniging. Allen heb-

ben ze gemeen dat ze Adest Musica 

een groot en warm hart toedragen. 

De allereerste activiteit van de SPC 

is reeds bij de nieuwjaarsbijeenkomst 

aangekondigd en vond plaats op 24 

februari in Hoofddorp. Hierbij werd 

een ‘sneak preview’ gegeven van de 

nieuwe show “Stairway to Heaven”. 

‘Symphonische Rock’
Ambassadeurs en Grenadiers waren 

uitgenodigd en er werd door de ca. 

80 aanwezigen positief gereageerd 

op deze activiteit, die dicht bij Adest 

Musica stond. De bezoekers waren 

namelijk op een bijzondere en 

intieme wijze te gast bij de Drum- 

en Showband! De dag stond in het 

teken van een repetitie waarbij door 

artistiek leider Frank Ranzijn een 

inleiding werd gehouden en terecht 

werd opgemerkt dat de grondverf 

van de show net was opgedroogd, 

maar het aflakken ervan nu pas 

gaat beginnen. De gasten kregen 

een kijkje in de repetitie, waarbij de 

hele show van ca. 12 minuten werd 

gespeeld, zoals die op dat moment 

in de grondverf stond. Een show 

met prachtige nummers van de 

symphonische rockbands Kayak, 

Led Zeppelin en Pink Floyd uit de 

jaren 60 en 70. Bij aanvang werd 

ook nog een rondo’tje gedaan, 

waarbij de Adest muzikanten een 

cirkel maakten met de gasten in 

het midden en een nummer uit 

de show speelden. Een prachtige, 

indrukwekkende vertolking van 

“Stairway to Heaven” van de 

legendarische band Led Zeppelin 

bezorgde velen kippenvel en tuitende 

oren. Daarna werd nog gezellig in het 

café van de sporthal in Hoofddorp 

nagepraat in een ontspannen en 

ongedwongen sfeer. De SPC kan 

terugkijken op een geslaagde eerste 

activiteit. Dat klinkt naar meer! Mocht 

u naar aanleiding van dit stuk vragen 

hebben of graag willen toetreden 

tot de Adest Ambassadeurs of 

Grenadiers? Stuur dan een berichtje 

naar sponsoring@adestmusica.nl.

Een enthousiaste en klinkende groet 

van de hele SPC!

DE NIEUWE SPONSOR EN PR- COMMISSIE (SPC) IS 

IN 2019 ENTHOUSIAST AAN DE SLAG GEGAAN. DIT 

MET EEN NIEUWE GROEP EN EEN MOOI PLAN, DAT OP 

4 JANUARI BIJ DE NIEUWJAARSBIJEENKOMST VAN 

ADEST MUSICA TROTS WERD AANGEKONDIGD EN 

GEPRESENTEERD DOOR VOORZITTER WIM VAN VLIET. 

LEUKE ACTIVITEITEN STAAN GEPLAND EN ER ZIJN 

PRACHTIGE SPONSORPAKKETTEN ONTWIKKELD OM 

DE AMBASSADEURS VAN ADEST MUSICA WEER VOOR 

DRIE JAAR AAN DE VERENIGING TE VERBINDEN.
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“Onze gasten kiezen heel specifiek 

voor ons. Er zijn mensen die vier of 

vijf keer per jaar naar een speeltuin 

gaan, maar die drie of vier keer voor 

ons kiezen. Dan denk ik toch: we doen 

het goed”, vertelt eigenaar Krijn van 

Dijk trots. “Op jaarbasis mogen we zo’n 

65.000 bezoekers verwelkomen.”

6 meter de lucht in!
Op de vraag welke attractie het popu-

lairst is bij de kinderen, lacht de onder-

nemer hardop: “De hele speeltuin is één 

grote attractie. De kinderen gebruiken 

alle elementen en het aanbod is voor 

iedereen.” Van Dijks blikvanger is de 

felgekleurde, 6 meterhoge klimvulkaan. 

Een echte uitdaging, zeker voor de wat 

jongere bezoekers: “Kijk papa, ik heb 

het gehaald!” horen we met regelmaat 

trotse klauteraars naar beneden roepen.

Van bierviltje tot  
ondernemersplan
Krijn van Dijk is zelf vader en be-

“IK GELOOF NIET IN EENMALIGE KORTINGSACTIES,  
JUIST MIJN VASTE GASTEN WORDEN BELOOND.”

Ontspannen spelen,  
voor kinderen én ouders
INDOOR SPEELTUIN KIDSZOO IN NOORDWIJKERHOUT 

BIEDT URENLANG ACTIEF PLEZIER VOOR DE KINDEREN, 

MAAR WEET OOK GOED IN TE SPELEN OP DE WENSEN VAN 

DE OUDERS. OP HEERLIJKE LOUNGEBANKEN KUNNEN 

ZIJ LEKKER ONTSPANNEN TERWIJL ZE HUN SPELENDE 

KINDEREN IN DE GATEN HOUDEN. VOOR IEDER WAT WILS!
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zocht met zijn vrouw en zijn toen nog 

jonge kinderen meerdere speeltuinen. 

Verschillende zaken sprongen de 

rasondernemer in het oog. Van Dijk 

zag kansen voor een nieuwe en unieke 

kwaliteitsspeeltuin. Hij begon te reke-

nen op een bierviltje en al gauw lag er 

een serieus businessplan. 

2000 m2 om te ravotten  
en spelend te leren
KidsZoo staat garant voor een middag 

kinderpret, waar de kinderen onbezorgd 

kunnen rennen, glijden, klimmen, vlie-

gen, vallen, opstaan en weer doorgaan. 

Zo raken de kinderen hun energie kwijt, 

maar ontwikkelen ze ook hun motoriek 

en sociale vaardigheden. In hun eigen 

speel- en klauterwereld groeien de kin-

deren uit tot vliegensvlugge klimaapjes 

en worden vele nieuwe vriendschap-

pen gesloten. Als ze even op adem 

moeten komen, dan zijn er genoeg 

alternatieven. 

100% garantie op actie en  
pret voor het hele gezin
De verrassende speelstructuren geven 

de kinderen voldoende uitdaging  en 

bieden een middag actief speelplezier. 

Voor de ouders is er een prettig en 

overzichtelijk horecagedeelte met luxe 

loungebanken, waar aan de tafels wordt 

bediend. Zo kunnen ze op hun kinderen 

letten en tegelijkertijd zelf ontspannen. 

Service op hoog niveau en dat zien 

we terug. De leestafel is actueel, op 

meerdere tv-schermen is te zien hoe 

Max Verstappen zijn rondjes raced en 

een moeder werkt nog snel even wat 

mailtjes weg terwijl ze haar twee zoon-

tjes met een schuin oog in de gaten 

houdt. Ook in de samenstelling van het 

menu is aan iedereen gedacht: snacks 

voor de jonge bezoekers met daarnaast 

luxebroodjes en gezondere keuzes als 

salades, yoghurt en fruit.

IN ONZE SPEEL- 
 TUIN KUNNEN  
OUDERS HEER-
LIJK ONTSPAN-
NEN OP LOUN-
GEBANKEN
Vaste gasten worden beloond
“We zien sommige bezoekers heel regel-

matig terugkomen. Ouders met kinderen 

als stuiterballetjes. Deze kinderen van nul 

tot vier rennen zo twee, drie jaar je tent 

door”, vertelt Van Dijk wanneer hij wordt 

gevraagd naar zijn vaste gasten. De 

trouwe gasten van KidsZoo worden ge-

zien als de belangrijkste ambassadeurs 

en kunnen voordelig naar binnen. Zo zijn 

er jaarpassen voor onbeperkte entree, 

spaarkaarten voor gratis entree en 

10-rittenkaarten voor voordelig entree.

“Voor onze vaste gasten is de indoor 

speeltuin in Noordwijkerhout het ideale 

dagje uit. Dat blijkt wel uit het aantal 

herhaalbezoekers en jaarpassen die we 

verkopen.” Krijn van Dijk gelooft niet in 

‘zomaar’ korting geven; dat trekt vaak

ONZE TROUWE 
GASTEN ZIJN 
ONZE BELANG-
RIJKSTE AM-
BASSADEURS
mensen aan die alleen voor de korting 

komen. Hij zet kortingsacties daarom 

beperkt in en zal altijd wat origineels 

verzinnen. Zo is er de Little Big Shopper, 

een kleine goodie bag met leuke aanbie-

dingen en een vrijkaartje. De jarige die zijn 

verjaardag in KidsZoo viert kan kosteloos 

naar binnen met het ‘jarige gratis’-kaartje. 

Tapperuse
Een nieuwe vorm van entree is betalen 

per minuut. Met de app Tapperuse 

kunnen gasten betalen per minuut. Op 

die manier betalen ze puur voor de tijd die 

ze bij KidsZoo binnen doorbrengen. Ook 

hiermee is KidsZoo weer trendsetter en 

biedt het de gasten nog meer keuze.

Al twee jaar nummer 1!
KidsZoo krijgt veel enthousiaste 

reacties, van bezoekers en vanuit 

de branche. Het speelparadijs is de 

afgelopen twee jaar uitgeroepen tot 

Beste Speeltuin van Zuid-Holland 

door Dagje Uit. Ook online scoort de 

indoor speeltuin erg hoog: bezoekers 

geven KidsZoo 4,7 (Facebook) 

en 4,3 (Google)van de 5 sterren. 

Gasten roemen het vermaak voor de 

kinderen, de overzichtelijkheid van 

de hal en hygiëne, en de service en 

vriendelijkheid van het personeel.



info@jeffsvanvlietcatering.nl
www.jeffsvanvlietcatering.nl
Delftweg 36 2211 VM Noordwijkerhout 

Catering

Jeffs

Een andere kijk op catering

Jeffrey Duivenvoorden
06 - 28307774




