
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

                                     Crescendo’s Nootnieuws  
 

 

  
Hierbij het Crescendo’s Nootnieuws van mei 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 Wietske Minkema. 
 
- Welk instrument 
 bespeel je:  
Alt saxofoon 
 
- Hoe lang ben je al lid:  
Ik ben sinds 2003 lid  
van Cresendo. 
  
- Wat vind je leuk aan samen   
muziek maken:   
Dat we na lang oefenen  
met z'n allen een  
mooi stukje muziek kunnen  
spelen. 
 
- Welke muziek heeft je voorkeur:  
Wat vlotte en bekende nummers uit de top 40. 
 
- Wat is je mooiste optreden: 
Mijn mooiste optreden was het jaar concert in cafè de Knyp. 
Toen we het country en western thema hadden. 
Daar heb ik toen hele leuke reacties op gehad. 
 
- Heb je nog tips of ideeën voor Crescendo: 
Dat we straks in de kerk weer gezellig met z'n allen in de 
pauze aan de grote tafel koffie kunnen drinken. 
 
- En wie mogen we de volgende keer interviewen? En 
waarom?  
Marije. Omdat zij al naast mij zit sinds ik bij Crescendo 
kwam spelen. 
 
 

NIEUWS: 
 

We zijn weer terug in De Knipe! 
Eindelijk …….. Na een lange tijd in “it Paradyske” 
in Langezwaag, waar we zeer prettig in een grote 
ruimte met elkaar konden oefenen, zijn we nu 
weer terug in onze eigen vertrouwde en knusse 
repetitieruimte van de Doopsgezinde Kerk. 
 
Op woensdag 4 mei hebben we ’s avonds weer 
onze muzikale medewerking verleend aan de 
Dodenherdenking. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gelukkig konden we als Crescendo, en ook als 
publiek na 2 jaar afwezigheid weer massaal 
deelnemen aan deze altijd indrukwekkende 
gebeurtenis. 
          
We bereiden ons nu voor op het volgende 
optreden, een 
 

! ! ZOMERAVONDCONCERT ! ! 

 
 
Dat zal plaatsvinden op: 
donderdag 9 juni, 
vanaf 20.00 uur  
op het terras van café De Knyp!   
 
Wij zorgen daarbij voor leuke, vlotte muziek en (in 
samenwerking met Arjen van café De Knyp) voor 
een sfeervol aangekleed terras.  
We verwachten dan ook veel  
publiek te kunnen verwelkomen! 
Voor een kop koffie met  
traktatie hoeft u het niet te  
laten want die krijgt u van ons! 
 
Meer nieuws hierover volgt nog via De 
Compagnon en op de flyers in De Knipe. 

 

 
 
 
 
 

AGENDA: 
 

• Binnenkort zullen we, net als  
in 2020, al onze donateurs weer  
schriftelijk benaderen met het  
vriendelijke verzoek om de  
(bescheiden) bijdrage van €5,- over te maken op ons 
bankrekening nummer. 

• Zaterdag 12 november het Federatieconcert (Rinkelbom 
Heerenveen)                                     

• Zondag 18 december Kerst-inn (Doopsgezinde Kerk De 
Knipe)      
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