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JAARAGENDA:  
 

*09-11-2019 FEDERATIECONCERT IN DE 
RINKELBOM, HEERENVEEN* 

 

*23-11-2019 INTOCHT SINTERKLAAS,                        
DE KNIPE* 

 

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

 

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

         
CAFÉ DE KNYP* 

 
 
 
 
 

NIEUWS: 
Ook de afgelopen periode heeft Crescendo weer 

meerdere keren van zich laten horen. Zo waren we 

op zaterdag 7 september present bij de opening van 

het Culturele Seizoen 2019-2020 in en om het 

Posthuis in Heerenveen! 

Vrijdag 11 oktober speelden we traditioneel weer bij 

de opening van de Knypster Merke.  

Graag willen we ook langs deze weg iedereen 

bedanken voor de vrijwillige bijdrage voor het 

gebruik van de WC’s bij de feesttent. Crescendo en 

KINEA zorgden daarbij ’s avonds (en ’s nachts) voor 

de bemanning. Beide verenigingen hebben 

daarmee een leuk bedrag verdiend! 

Momenteel wordt er bij Crescendo druk geoefend 

voor zaterdag 9 november. Alle fanfares, harmonie-

orkesten en brassbands uit de gemeente 

Heerenveen treden dan op in de Rinkelbom in 

Heerenveen. 

We zien graag veel Knypsters op 9 november in de 

Rinkelbom in Heerenveen, aanvang 19.00 uur! 

 
 

SHOWBIZZNISS INTERVIEW: 
 
- Wie ben je: 
Annerieke Steenwijk 
 

- Welk instrument bespeel je:  
Trompet 
 

- Hoe lang ben je al lid:  
Ik ben bijna drie jaar lid.  
(Dus nog steeds een leerling). 
Drie jaar geleden kreeg ik de 
kans om voor het eerst in mijn  
leven een instrument uit te  
proberen. Die kans heb ik,  
samen met nog een aantal mensen, met twee 
handen aangenomen, ondanks dat ik geen noot kon 
lezen. Dankzij onze enthousiaste dirigent Rinze (hij 
heeft ons drie jaar lesgegeven) is het gelukt om er 
muziek uit te krijgen. 
 

- Wat vind je leuk aan samen muziek maken: 
Nooit had ik gedacht dat ik het zo leuk zou vinden.  
Het samen muziek maken met een groep mensen, 
van jong tot oud, is echt super leuk. Dus als er nog 
Knypsters zijn die het ook willen proberen, altijd 
doen. 
 

- Welke muziek heeft je voorkeur:  
Eigenlijk vind ik veel muziek mooi, als het maar niet 
te moeilijk is. 
 

- Wat is je mooiste optreden:  
Ons optreden bij Talant in Beetsterzwaag. Prachtig 
om te zien hoe blij de bewoners van de muziek 
werden. 
 

- Heb je nog tips of ideeën voor Crescendo:  
Omdat het voelt als een team bij Crescendo denk ik 
dat we zo moeten doorgaan. 
 

- En wie mogen we de volgende keer 
interviewen?  
Anneke van der Meer. Zij is (voor meerdere 
verenigingen in het dorp) een stille kracht, en zorgt 
bij Crescendo altijd dat de koffie en de thee klaar 
staat in de pauze. 
 

 

Crescendo’s Nootnieuws  
 

 

 
Hierbij het Crescendo’s Nootnieuws van oktober 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 26 leden hebben! Het jongste lid is 12 jaar, en ons oudste maar 
liefst 92 jaar jong. Zo is Crescendo voor iedereen een prachtige vereniging. 

 

19.10 

Wist u dat:  
 

- er alweer kerstmuziek op de standaard staat voor 
onze Kerst-Inn op 22 december? 
 

     
 
 
 
 
 
 


