
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

                                     Crescendo’s Nootnieuws  
 

 

  
Hierbij het Crescendo’s Nootnieuws van januari 2023. 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: 
Rieneke Keuning 
- Welk instrument  
bespeel je:  
Bugel 
- Hoe lang ben je al lid: 
Op jonge leeftijd ben ik  
begonnen met spelen op de  
altsaxofoon in  
het jeugdcorps van Crescendo 
en later doorgestroomd naar  
het “grote” corps. Op een gegeven moment gestopt en 
sinds 2005 herintreder. Vanaf 2008 ben ik bestuurslid en 
sinds 2018 voorzitter van de vereniging. 
- Wat vind je leuk aan samen muziek maken: 
Met elkaar muziek maken en een muzieknummer 
uiteindelijk tot een muzikaal geheel te maken.  
- Welke muziek heeft je voorkeur: 
Goed in gehoor liggende vlotte nummers maar ook 
muziek met mooie gedragen melodielijnen. 
- Wat is je mooiste optreden: 
Elk optreden is leuk om te doen maar de Kerst-inn vind ik 
altijd weer een sfeervol optreden met mooie herkenbare 
kerstmuziek. 
- Heb je nog tips of ideeën voor Crescendo: 
Ik hoop dat we op deze manier, met elkaar muziek maken 
en een gezellige actieve verenging te zijn, door te kunnen 
gaan. Nieuwe leden zijn altijd welkom. We hopen 
binnenkort weer te kunnen starten met een nieuwe 
opleidingsgroep. 
- En wie mogen we de volgende keer interviewen? En 
waarom? Joke, mijn buurvrouw in het corps en 
medebestuurslid. Is vanuit Gorredijk elke week van de 
partij! 
 
 

 

NIEUWS: 
 

Crescendo heeft in de laatste maand van 2022 
bepaald niet stilgezeten, zoals in de onderstaande 
activiteiten is te lezen!                        
*Sfeervolle Kerst-inn Crescendo 
Na 2 jaar gedwongen wachten, konden we zondag 
18 december eindelijk weer optreden op onze 
traditionele Kerst-inn! 
We hadden de Doopsgezinde Kerk weer “smûk” en 
sfeervol ingericht, en we werden niet teleurgesteld, 
want de kerk liep tjokvol met publiek, dat kon 
genieten van onze Kerstmuziek met daarnaast de 
traditionele traktaties, zoals warme chocolademelk, 
glühwein en kerstkoekjes. 
Natuurlijk werden alle Kerst-klassiekers weer 
gespeeld, en daarnaast zorgden de populaire 
Kerstsongs voor een vrolijk geheel.  
*Kerstbezoek aan De Knipe Actief 
Op donderdag 22 december brachten we met een 
groep Crescendo-leden traditiegetrouw een 
muzikaal bezoekje aan de koffieochtend van De 
Knipe Actief in de Barte. Onze Kerstmuziek werd 
ook nu weer bijzonder gewaardeerd! 
*Straatzang en –muziek 
In de vroege ochtend van zondag 25 december   
(1e Kerstdag) was er opnieuw een groepje 
muzikanten van Crescendo op pad, ter 
ondersteuning van de Straatzang, die weer op 
verschillende plekken in De Knipe was te 
beluisteren! 
*Sint Thomas-wandeltocht 
Tenslotte op vrijdag 30 december zorgden we met 
een grote groep muzikanten voor een muzikaal 
intermezzo voor de wandelaars, die de 25 km. van 
de Sint Thomas-wandeltocht liepen, en daarvoor in 
Noppes een stempelpost hadden!                                
*Crescendo begint met werven nieuwe 
muzikanten 
Na de succesvolle wervingsactie in 2016, willen we 
in februari dit jaar opnieuw starten met een groep 
volwassenen, die graag een instrument willen leren 
bespelen óf dat ooit al eerder hebben gedaan!  
Onder leiding van Marjan van der Zwaag, 
muziekdocente en woonachtig in De Knipe wordt 
belangstellenden daarvoor eerst 10 lessen 
GRATIS aangeboden 
Met Marjan hebben we een professionele docente 
gevonden, die met enthousiasme en humor de 
eerste kneepjes zal bijbrengen. Een flyer met 
meer nieuws hierover staat elders in deze 
Compagnon! 
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AGENDA: 
 

• Dinsdag 7 februari 2023 om  
19.30 uur 1ste les voor nieuwe leerlingen. 

• Zaterdag 18 feb. 2023 van  
15.30-16.00 uur optreden tijdens het 
Cultuurfestival in de Rinkelbom in Heerenveen. 

• Zaterdag 1 april 2023 jaarlijks muziekavond in  
Café de Knyp om 20:00 uur.  

• Donderdag 4 mei 2023 medewerking aan de 
dodenherdenking 

• Donderdag 22 juni 2023 om 20.00 uur 
Zomeravondconcert op het plein van cafe de Knyp. 


