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JAARAGENDA:  
 

 

*22-12-2019 KERST-INN OM 16.00 UUR,                        
DE KNIPE* 

 

*18-04-2020 JAARCONCERT OM 20.00 UUR,  
CAFÉ DE KNYP* 

         
 
 
 
 
 

NIEUWS: 
 

Ook in de maand november was er weer volop te 

beleven voor Crescendo, zoals bijv. op zaterdag     

9 november in de Rinkelbom in Heerenveen. 

Samen met andere fanfare-, brassband- en 

harmonieorkesten uit de gemeente werd er een 

mooi optreden verzorgd, met een grote diversiteit 

aan muziekstijlen. De fraaie akoestiek in de 

Rinkelbom doet de rest.                                                          

Afgelopen zaterdag was er natuurlijk de intocht van 

Sinterklaas in De Knipe. Traditiegetrouw verliep de 

aankomst weer met de nodige vertraging, maar 

gelukkig kon de Ali-Express de helpende hand 

bieden. Met een grote groep muzikanten konden we 

de toegestroomde kinderen, ouders en pakes en 

beppes lekker ondersteunen met hun gezang om 

Sinterklaas met zijn vele Pieten welkom te heten en 

na afloop weer uit te wuiven. 

 
 

SHOWBIZZNISS INTERVIEW: 
 
- Wie ben je:  
Anneke van der Meer 
 

- Welk instrument bespeel je:  
Althoorn 
 

- Hoe lang ben je al lid:  
Ruim 20 jaar. Ben begonnen  
toen mijn knieën wat te onwillig  
werden om te korfballen.  
Ik moest toen, meende ik,  
mijn energie op een andere manier kwijt, en omdat 
Sjoerd saxofoon speelde bij Crescendo, leek me dit 
een prima invulling. Notenlezen kon ik nog wel van 
pianolessen van vroeger. 
 

- Wat vind je leuk aan samen muziek maken:  
Het samen muziek maken is toch iets bijzonders. Je 
leert naar elkaar te luisteren en op de dirigent te 
letten en zo samen iets moois ten gehore te 
brengen. 
 

- Welke muziek heeft je voorkeur:  
Lichte populaire muziek, maar ook een mooi koraal 
of hymne kan heel gevoelig klinken. 
 

- Wat is je mooiste optreden:  
Het mooiste optreden was toen we jaren geleden 
mee hebben gedaan aan de jaarlijkse optocht en op 
een zelfgebouwde wagen meespeelden. 
 

- Heb je nog tips of ideeën voor Crescendo:   
Nieuwe leden blijven natuurlijk altijd welkom, hoewel 
we absoluut niet mogen klagen over de bezetting 
momenteel. Sinds kort zijn er weer twee “oud” leden 
teruggekomen, waar we natuurlijk heel blij mee zijn. 
Ook van het opgeheven korps uit Jubbega hebben 
we een aantal leden over gekregen, zodat de 
koffiekamer in de pauze bijna te klein wordt. De 
sfeer is prima en we hebben een enthousiaste 
dirigent. 
 

- En wie mogen we de volgende keer 
interviewen?  
Henk Bootsma, een “oude rot” in het vak met heel 
veel ervaring natuurlijk. 
 

Crescendo’s Nootnieuws  
 

 

 
Hierbij het Crescendo’s Nootnieuws van november 2019. Een terugkerende 
update met nieuws en updates over dé muziekvereniging van De Knipe. 
We zijn daarom ook erg blij dat we jullie kunnen vertellen dat we op dit 
moment 28 leden hebben! Het jongste lid is 12 jaar, en ons oudste maar 
liefst 92 jaar jong. Zo is Crescendo voor iedereen een prachtige vereniging. 

 

19.11 

NIEUWE WEBSITE: 
 

Sinds kort heeft Crescendo De Knipe een nieuwe 
website, deze is te vinden op: 
www.crescendodeknipe.nl 
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.crescendodeknipe.nl/

