
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

                                     Crescendo’s Nootnieuws  
 

 

  
Hierbij het Crescendo’s Nootnieuws van juni 2022. 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 27 
enthousiaste leden hebben! Zo is Crescendo voor iedereen een prachtige 
vereniging. 

 

www.crescendodeknipe.nl 

SHOWBIZZNISS INTERVIEWS: 
 
- Wie ben je: 
Ik ben Marije van der Meer 
- Welk instrument bespeel je: 
Sinds mijn 9e bespeel ik de 
sopraan saxofoon. Ik wou                                
toen der tijd heel graag een 
alt saxofoon gaan bespelen, 
maar helaas mijn vingers  
waren nog te klein. 
- Hoe lang ben je al lid: 
Ik ben nu 23 jaar lid van  
Crescendo. Toen ik begon bij 
Crescendo kon ik nog geen 
noot lezen of spelen. Ik kreeg  
samen met nog wat andere 
kinderen uit de Knipe muziekles 
van de dirigent. Voor mijn 
gevoel mochten we al vrij snel een paar kleine stukjes 
voor de pauze meespelen met het 'grote' korps. 
- Wat vind je leuk aan samen  muziek maken: 
Tijdens het muziek spelen vergeet je even alle dingen om 
je heen. Dat vind ik ontzettend fijn. Daarnaast is het 
natuurlijk leuk om het iedere keer weer met elkaar klaar te 
krijgen om er een mooi stuk muziek van te maken. 
De eerste keer als het op de lessenaar verschijnt en je 
gaat het met zijn allen spelen denk je: dit wordt niks. Maar 
na zo'n 2 á 3 repetities klinkt het meestal al heel anders. 
- Welke muziek heeft je voorkeur: 
Ik heb niet echt een voorkeur voor een bepaalde stijl. 
Als er maar een vrolijk deuntje in zit. 
- Wat is je mooiste optreden: 
Mijn mooiste optreden:  ik zou het niet weten. 
De meeste optredens heb ik wel als mooi ervaren. 
- Heb je nog tips of ideeën voor Crescendo: 
Laten we mooi zo doorgaan en hopen dat we in de 
toekomst toch nog weer wat jeugd bij Crescendo mogen 
krijgen. 
- En wie mogen we de volgende keer interviewen? En 
waarom? 
Hinke mag de volgende keer het interview doen. 
Samen met Hinke heb ik heel wat jaren in de 
muziekcommissie gezeten. 
Altijd een fijne samenwerking geweest. 
Het was tijd om te rouleren dus is Hinke uit de 
muziekcommissie gegaan om plaats te maken voor een 
andere muzikant. 
Daarnaast speelt Hinke al heel wat jaren bij Crescendo en 
is ze een trouw lid die bijna altijd aanwezig is. 
 
 

ZOMERAVONDCONCERT: 
 
Na 2 jaar van plannen maken voor een uitvoering 
en het weer moeten af lassen konden er nu 
gelukkig weer plannen gemaakt worden om onze 
muziek aan het publiek te laten horen. 
Na te hebben gebrainstormd met elkaar kwam er 
een prachtig plan op tafel, een 
zomeravondconcert. 

De locatie was ook al snel gevonden, midden in 
het dorp op het terras van café De Knyp. 
Vrolijke muziek werd er uitgezocht en geoefend. 
Met veel plezier hebben we 8 mooie stukken 
ingestudeerd voor het zomeravond concert. 
Donderdagavond 9 juni om 20.00 uur zaten we 
klaar om te beginnen, met prachtig weer buiten op 
het terras. 
Na het voorwoord van Rieneke gaf onze dirigent 
Rinze het startschot om het eerste nummer te 
beginnen, Blues Time. 
 

Het terras liep ondertussen behoorlijk vol met 
publiek, wat een gezelligheid. 
De stukken werden vol enthousiasme door het 
korps gespeeld. 
Na vier stukken was het tijd voor  
koffie/ thee en een heerlijke  
cup cake, gebakken door de  
Crescendo leden. 
 

De tweede helft van het concert werd gestart met 
het vrolijke nummer Dineke Dues en daarop 
volgden nog 3 nummers. 
Zoals de dirigent achteraf zei: Er was een fijn 
sfeertje! En dat was er zeker. 
 

Van het publiek kregen we vele positieve reacties 
en het mooie is, voor sommigen was het een 
motivatie om zelf weer het instrument uit de koffer 
te pakken. 
 

We hopen dat we jullie met dit 
zomeravondconcert swingend en muzikaal de 
zomer in kunnen laten gaan! 
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