
 

 
Drum- en Showband Adest Musica 

Postbus 69, 2170 AB  Sassenheim 

Opgericht 31 januari 1952 

Koninklijk Goedgekeurd 

KvK 40445811 Den Haag 

BIC RABONL2U info@adestmusica.nl, www.adestmusica.nl 

IBAN NL63 RABO 0357200063 

Aan alle Adest Musica supporters 
 
 
WMC 2022 
Dit jaar zal van 7- tot en met 31 juli het Wereld Muziek Concours (WMC) in Kerkrade plaats vinden.  
Het seniorkorps van Adest Musica zal voor de 14e keer deelnemen aan dit prestigieuze concours.  
De organisatie rondom het WMC 2022 verloopt echter (totaal) anders in vergelijk met voorgaande 
edities. De belangrijkste verandering is dat de mars- en showwedstrijden niet meer op één dag plaats 
vinden. Zaterdag 30 juli zal de mars worden gelopen en op zondag 31 juli de show. Het korps dient zich 
- met voldoende punten middels de voorselectie op vrijdag 29 juli - te plaatsen om op de finale zondag 
deel te mogen nemen. Wij gaan er (voorzichtig) vanuit dat Adest Musica zich voor de showwedstrijden 
zal plaatsen.  
 
Support 2022 
Voorgaande WMC edities werd Adest Musica altijd ondersteund door enkele honderden supporters uit 
Sassenheim en omgeving. Zoals bij alle topprestaties zijn supporters een onmisbare steun. Ook deze 
editie willen we Adest weer laten merken dat we massaal aanwezig zijn in het Parkstad Limburg Stadion. 
We hopen dan ook weer op veel support! 
 
Kaartverkoop 
Uit de resultaten van de begin dit jaar gehouden enquête is naar voren gekomen dat er nauwelijks 
belangstelling is voor de busreis. Dit was al een zichtbare trend maar wordt deze keer vooral door 
bovengenoemde gewijzigde programmering versterkt. Op grond hiervan is besloten deze editie geen 
busreis te organiseren. Uit dezelfde enquête blijkt wel dat er veel belangstelling is voor toegangskaarten 
voor beide dagen. Wij willen dit dan ook graag voor de supporters van Adest Musica faciliteren. 
 
Bestellen van de kaarten 
De inschrijving is op twee manieren mogelijk.  
 

1. U kunt gebruik maken van bijgesloten inschrijfformulier en deze in de bus doen bij Kagersingel 18 
in Sassenheim of scannen en terug mailen.  

2. De andere mogelijkheid is om uw bestelling te mailen naar hansvanvelzen@kpnmail.nl. U maakt 
dan geen gebruik van het expliciete formulier. Vergeet in uw mail niet de relevante gegevens 
zoals deze gevraagd worden op het inschrijfformulier te vermelden (en uiteraard de gewenste 
kaarten en het aantal). 

 
Het aantal kaarten voor de centrale hoofdtribune zal beperkt zijn. Om de kans hierop zo groot mogelijk 
te maken, verzoeken wij u deze kaarten voor 12 maart te bestellen ! 
De werkgroep WMC ‘22 zal een beperkt aantal kaarten afnemen waarbij het (in eerste instantie) vooral 
om de hoofdtribune zal gaan. Alle kaarten die voor 12 maart besteld zijn, zullen we in ieder geval 
bestellen. Daarnaast zullen we een beperkte voorraad aankopen.  
Hiervoor geldt: op = op !    
Bovenstaand onder voorbehoud van de werkwijze van de WMC organisatie in Kerkrade. 
 
Wij hopen u van harte in het laatste weekend van juli te mogen begroeten, 
 
namens Drum & Showband Adest Musica, Werkgroep WMC’22 
Miriam de Koster, Kees de Jong, Henny Hoogervorst en Hans van Velzen 
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