




Laetare is Latijn voor “Wees Blij”.
Het klooster Sint Catharinadal 
bestaat 750 jaar. 

Schola Cantorum Oosterhout 
(mannenkoor dat Gregoriaans zingt) 
bestaat 80 jaar en dat moet gevierd 
worden!

De prachtige geschriften en de 
gregoriaanse muziek spelen daarin een 
grote rol.

En jullie ook!



promo film Laetare

https://www.google.com/url?q=http://www.youtube.com/watch?v%3DTcSGIgaXYWY&sa=D&source=editors&ust=1636548450113000&usg=AOvVaw0p0YRXE9NAS8CNSAdw4bju


Welkom door de priorin Maria Magdalena

https://www.google.com/url?q=http://www.youtube.com/watch?v%3DCjsGdDcV4p8&sa=D&source=editors&ust=1636548451033000&usg=AOvVaw34WKWKlnwSZ-IHJ0_CPdh3


Schola Cantorum Oosterhout

80 jaar
Laetare gezongen door de Schola

https://www.google.com/url?q=http://www.youtube.com/watch?v%3DdzXrOW3HWUw&sa=D&source=editors&ust=1636548451393000&usg=AOvVaw10OfZFHasAtwEXPbm8kyPT


kreet andre 
Kuipers en foto en 
ook guus 
meeuwis

Andre Kuipers (astronaut) deelde de 
volgende gedachte met ons:

“Voor mij heeft het Gregoriaans iets 
magisch en universeels. Daarom is het geen 
wonder dat ik tijdens mijn verblijf in de 
ruimte, er nu en dan voor koos om 
Gregoriaanse muziek te beluisteren bij de 
aanblik van onze prachtige planeet tegen 
het decor van de sterrenhemel”. 



- Gregoriaans
- GregoGaga
- Geschriften
- GregoRap
- GregoMore
- GraffitiScript
- Vette Manuscripten

Bij deze presentatie 
hoort een lesbrief welke 
je stap voor stap 
meeneemt 

Je “bladert” door de presentatie van het 
totale aanbod van Laetare - Wees Blij. 

De verschillende onderwerpen worden kort 
geïntroduceerd met beeldmateriaal en door 
“gastdocenten”. 
Er is een lesbrief die je stap voor stap 
meeneemt in deze, voor velen, onbekende 
wereld. 
Laat je inspireren en voel je vrij zelf keuzes 
of combinaties te maken. 

We hopen dat je, net zoals ons, geraakt 
wordt door dit bijzondere erfgoed!

Laetare -Wees blij
introductie



Latijn

Levensbeschouwing

Beeldende vorming

Muziek
CKV

Nederlands Filosofie

meer

economie



geschiedenis
Gregoriaans

Wishfull Singing

De geschiedenis van het Gregoriaans is 
inspirerend en dat zie je ook terug in de 
hedendaagse muziek en filmmuziek. Hoe je het 
ook wendt of keert, Gregoriaans zou je toch wel 
de bron van onze hedendaagse West-Europese 
muziek kunnen noemen. 

Gregogaga

geschiedenis Gregoriaans

Jerry Korsmit: uitleg Gregoriaans

https://www.google.com/url?q=http://www.youtube.com/watch?v%3D3_MIryNENBM&sa=D&source=editors&ust=1636548452518000&usg=AOvVaw1hiuAxzsRRnpqAWBmOiYYi
https://www.google.com/url?q=http://www.youtube.com/watch?v%3DbGG3WgV8Amc&sa=D&source=editors&ust=1636548452518000&usg=AOvVaw0yFCR02Qn9Zx55LQgjZJ8w
https://www.google.com/url?q=http://www.youtube.com/watch?v%3DQuRrd35kvUo&sa=D&source=editors&ust=1636548452519000&usg=AOvVaw2Itq4AD5zzTqMXPib68c_z
https://www.google.com/url?q=http://www.youtube.com/watch?v%3DjuJSH2Hl-qc&sa=D&source=editors&ust=1636548452552000&usg=AOvVaw0HzeWL0ZWI_kVzfEKvDO1Z


Opdracht

De zusters en monniken waren van mening dat de 
teksten die zij schreven en zongen “voor de eeuwigheid” 
waren. Hoe konden zij toen weten  dat  “de techniek” zo 
snel de tijd zou veranderen.. En vermoeden dat hun 
muziek een grote inspiratiebron zou zijn voor de groten 
die na hen kwamen.

Om oud en nieuw te verbinden halen we Lady Gaga erbij: 
een pop- en tevens stijlicoon. Ze haalt haar inspiratie uit 
vele grote muzikanten, maar ook uit het verleden. Daarbij 
zit er vaak een boodschap in haar teksten...

GregoGaga

  Lady Gaga, Five foot Two             Enigma - Sadeness
                    

muziek/CKV

Krijn Lankveld, 4H Gregogaga 2014

https://www.google.com/url?q=http://www.youtube.com/watch?v%3DkxIua1MXhgo&sa=D&source=editors&ust=1636548453419000&usg=AOvVaw15eYS2TsYB1YlDBqn6uPkn
https://www.google.com/url?q=http://www.youtube.com/watch?v%3DQ-0cTkhNHfk&sa=D&source=editors&ust=1636548453421000&usg=AOvVaw1G5BaCEvaiYC7VbZOU3-4C
https://www.google.com/url?q=http://www.youtube.com/watch?v%3DnbMgWm6C0GQ&sa=D&source=editors&ust=1636548453424000&usg=AOvVaw0lUrULoDiyfWMk_0nvrzDD
https://www.google.com/url?q=http://www.youtube.com/watch?v%3DgliFS1CEnlE&sa=D&source=editors&ust=1636548453425000&usg=AOvVaw0dZcvrPHGsmKkw90bQTxA8


inspiratie van Jerry Korsmit: “Uit de weg…”

Opdracht
Bedenk binnen het thema Laetare - Wees Blij 
een zin die jou blij maakt, die over blijdschap 
gaat of over een onderwerp waar je blij van 
wordt. 
Je kan je laten inspireren door een tekst uit 
een boek, een gedicht, een songtekst maar je 
mag natuurlijk ook zelf een zin bedenken.

Deze zin ga je “noteren” zoals de zusters dat 
deden: een tekst en een notenbalk.
Zo kan de Schola Cantorum jouw zin ook 
echt zingen. En wat zou het mooi zijn als jij 
dan ook mee gaat zingen.

Jerry Korsmit: uitleg Gregogaga notatie

Jerry Korsmit : uitleg Gregogaga 

https://www.google.com/url?q=http://www.youtube.com/watch?v%3Db5IGzU5eZME&sa=D&source=editors&ust=1636548453708000&usg=AOvVaw1nzcCY5PA5YEIvVYbPCD8_
https://www.google.com/url?q=http://www.youtube.com/watch?v%3DQzzpUf_TDqU&sa=D&source=editors&ust=1636548453767000&usg=AOvVaw1Jr7t5wLK_PLSuHeMp8xim
https://www.google.com/url?q=http://www.youtube.com/watch?v%3DPX1MrS6p_70&sa=D&source=editors&ust=1636548453772000&usg=AOvVaw1QxuGnj6CcBfKpdC-QODye


https://www.rtlxl.nl/programma/goede-tijden-slech
te-tijden/f78d259e-cc11-473e-8172-101acb2d1aeb

Guus Meeuwis (zanger) deelde de volgende 
gedachte met ons:

“Ik ken het Gregoriaans natuurlijk niet alleen 
uit de muziekwinkel, maar ook van mijn 
katholieke opvoeding. Maar het was pas in die 
muziekwinkel dat het me opviel hoe 
rustgevend en gewichtloos het is. De 
oorsprong van het lied Brabant bevindt zich in 
de Goldbergvariaties van Bach. Ik denk dat die 
ook wel wat Gregoriaans gehoord heeft in zijn 
leven :P. Brabant zou zo een “achterneef” van 
het Gregoriaans kunnen zijn.. Ik geloof nl dat 
alle muziek is gerelateerd aan elkaar, dus het 
verbaast me niets dat de verschillende stijlen 
van muziek elkaar in jullie project vinden”.

Mystieke  versie van het lied Brabant



Het Kunstatelier van Sint-Catharinadal werd 
in 1954 officieel opgericht door de 
toenmalige priorin Zr. Elisabeth. Voor het 
restauratiewerk moesten de zusters zich 
vaardigheden en technieken met papier, leer, 
inkt en kalligrafie eigen maken. Het 
Kunstatelier was ooit wereldvermaard en een 
belangrijke inkomstenbron voor het klooster.

Er waren drie afdelingen: restauratie en 
conservering van antieke boeken, kalligrafisch 
werk en leerbewerking. 
Onder de bezielende leiding van Zr. 
Dorothea restaureerde de zusters 
archiefstukken, antieke boeken en 
Statenbijbels. 

 KunstAtelier
Zuster Dorothea



Boekverluchting is de kunst of het 
ambacht dat zich bezighield met de 
illustratie en de versiering van  
middeleeuwse handschriften 
en andere documenten. Soms wordt dit 
ook “illuminatie” genoemd, van het Latijn 
dat “verlichten” betekent. 
Letterlijk slaat het op het verlichten van 
handschriften met bladgoud of zilver en in 
het moderne Nederlands is dit verluchten 
geworden. We spreken dan ook van 
verluchte manuscripten.

Een miniatuur  is een illustratie bij een 
middeleeuws handschrift. De term komt van het 
Latijn “miniare”en dat betekende “schrijven met 
minium”. Dit is een rood loodoxide dat gebruikt 
werd om hoofdletters te kleuren in vroegere 
handschriften. Later werden er versieringen bij 
gemaakt welke steeds uitgebreider werden. Vaak 
verbeelden ze wat er in de tekst beschreven 
werd, zodat ook de analfabeten begrepen 
waarover het ging. Miniatuur heeft dus 
oorspronkelijk niets te maken met iets kleins, die 
betekenis kreeg het later pas. Miniaturen komen 
voor in alle formaten van piepklein (binnen een 
initiaal) tot vrij groot.

                  Een Initiaal is de beginletter 
van         van een woord, zin, alinea of    
              hoofdstuk. Het woord initiaal 
komt uit het Latijn van “initium” en 
betekent “aan het begin staand”. Een 
versierde en vergrote letter werd in 
middeleeuwse handschriften en soms 
ook in latere teksten gebruikt om tekst 
te structureren.

Geschriften
Van Schapenvel tot Digibord 

monnikenwerk: 
schapenvel en kalligrafie

beeldende vorming/CKV/Nederlands

https://www.google.com/url?q=http://www.youtube.com/watch?v%3D7Xr11M_NjVo&sa=D&source=editors&ust=1636548455170000&usg=AOvVaw3WVMMMb_FfxQTKOH3HKj9j


Een belangrijke taak van de monniken en zusters in 
de Middeleeuwen was het overschrijven van teksten 
uit de Bijbel. In die tijd konden alleen zij lezen en 
schrijven, en de boekdrukkunst bestond nog niet.

Opdracht 
Je gaat nu jouw eigen zin “verluchten” zoals de zij dat 
deden: een notenbalk, de vierkante nootjes, een tekst 
en prachtige versieringen. 
Laat je inspireren door de prachtige voorbeelden uit 
de collectie van de zusters Norbertinessen en geef er 
jouw persoonlijke en hedendaagse draai aan binnen 
het thema Laetare.

uitleg Helma van den Heykant

https://www.google.com/url?q=http://www.youtube.com/watch?v%3DXHV1bbTOHNk&sa=D&source=editors&ust=1636548456003000&usg=AOvVaw1VZJPORVftLrrMYMOeveaI


Op de volgende pagina’s staan zinnen die 
zijn geïnspireerd op het thema Laetare - 
Wees blij. Ze zijn bedacht en uitgewerkt 
door leerlingen uit 4VWO van het Mgr. 
Frencken College als hedendaagse 
“verluchte manuscripten”.
  
De teksten van de leerlingen zijn op een 
Gregoriaanse wijze genoteerd en de 
mannen van de Schola Cantorum 
Oosterhout hebben deze gezongen.



https://www.google.com/url?q=http://www.youtube.com/watch?v%3DZm87neFRppU&sa=D&source=editors&ust=1636548457212000&usg=AOvVaw2q617bqKAObPKk6Yqso4gp
https://www.google.com/url?q=http://www.youtube.com/watch?v%3DFhPnDnr2LFA&sa=D&source=editors&ust=1636548457213000&usg=AOvVaw3hIGadao33eCNwjBxt-AVN


https://www.google.com/url?q=http://www.youtube.com/watch?v%3DxkQHDGeflJY&sa=D&source=editors&ust=1636548457820000&usg=AOvVaw3SKl3Y6iWDrT00AX25UYnX


https://www.google.com/url?q=http://www.youtube.com/watch?v%3DJ0V-11mEc5Q&sa=D&source=editors&ust=1636548458382000&usg=AOvVaw1uoFR7k_3gCXNQ9u7s4K9f


Kon het maar even zo zijn
Zovele plichten ‘t is teveel voor mij
Dagen gaan voorbij
Tijd is kostbaar ook voor jou en mij
Besef dan je bent vrij
‘T leven is niet voor altijd
Sluit jezelf af en vertrek
Op zoek naar een plek waar de rust je bedekt
Alle tijd, voor nu even geen strijd
Eind aan de drukte, voorlopig bevrijdt
Dagen gaan voorbij
Tijd is kostbaar ook voor jou en mij

originele eigen nummer van 
Emma Dierx en Timme Stiefelhagen5VWO

En toen stond de tijd even stil
Even geen haat geen gestress en gegil
Kon het maar even zo zijn
Zovele plichten ‘t is teveel voor mij

Dagen gaan voorbij
Tijd is kostbaar ook voor jou en mij
Besef dan je bent vrij
‘T leven is niet voor altijd

Sluit jezelf af en vertrek
Op zoek naar een plek waar de rust je bedekt
Alle tijd, voor nu even geen strijd
Eind aan de drukte, voorlopig bevrijdt

Dagen gaan voorbij
Tijd is kostbaar ook voor jou en mij
Besef dan je bent vrij
‘T leven is niet voor altijd

Jarenlang zorg je voor de mensen om je heen
Nu is het tijd voor jou dus zet je zelf een keer op één
Sta stil bij de momenten van vreugde en geniet
Geniet van alle mooie dingen die het leven biedt

Dagen gaan voorbij
Tijd is kostbaar ook voor jou en mij
Besef dan je bent vrij
‘T leven is niet voor altijd

promofilm Laetare

rap leerlingen Oelbert 3 GYM

https://www.google.com/url?q=http://www.youtube.com/watch?v%3DcTnhVxnGiVQ&sa=D&source=editors&ust=1636548458658000&usg=AOvVaw05-6r1KlexcRr7zTCrO-u7
https://www.google.com/url?q=http://www.youtube.com/watch?v%3DTcSGIgaXYWY&sa=D&source=editors&ust=1636548458804000&usg=AOvVaw1TjBLMpS2U5Q_najA4k_V8
https://www.google.com/url?q=http://www.youtube.com/watch?v%3DGuymC4MjBCE&sa=D&source=editors&ust=1636548458804000&usg=AOvVaw0huywfdcxlrz7iAgU-TyN6
https://www.google.com/url?q=http://www.youtube.com/watch?v%3DANvhsoagyd0&sa=D&source=editors&ust=1636548458804000&usg=AOvVaw3ql43WAeqNO0GV9JSvxf45


Gregorap Gregorap
Het Gregoriaans blijkt overeenkomsten te hebben 
met hedendaagse muziek: de Rap.

Gegoriaans             Rap
Antifoon met melodie ----------    refrein met melodie
psalm             ----------     strofe
gezongen woord ----------     
gesproken/gezongen woord
woordaccent         ----------     woordaccent
cadans         ----------     cadans

Het Gregoriaans gaat pas echt leven als je het live 
kunt ervaren. Je hoort het, je voelt het en je gaat het 
zelfs zingen als er een Schola Cantorum op bezoek 
komt in de les. Je ervaart dan zelf het ritme waarop 
er gezongen en gesproken kan worden: 
als in het Gregoriaans of als een Rap.

geschiedenis Rap  

muziek/CKV/Nederlands

   Gregorap 2019

https://www.google.com/url?q=http://www.youtube.com/watch?v%3DaLoBuX6EP7E&sa=D&source=editors&ust=1636548459247000&usg=AOvVaw1IZ8-bJPdhUK01d32utork
https://www.google.com/url?q=http://www.youtube.com/watch?v%3Ds3uXJPwr0Vo&sa=D&source=editors&ust=1636548459248000&usg=AOvVaw1CIQYzaiWGSAdwj_JfYvN_


Opdracht 
Je gaat een eigentijdse songtekst schrijven 
geïnspireerd door het thema Laetare - 
Wees Blij. 

Jouw tekst ga je rappen, dichten of zingen 
terwijl de Schola Cantorum een van de 2 
gregoriaans teksten zingt die je hiernaast 
ziet en kunt beluisteren.

Wordt het een battle, of zal het in harmonie 
samenkomen...

.

Verliefd!

uitleg Lieke Beens

antifoon - refrein

Wat ben je mooi mijn vriendin!
Wat ben je mooi en bekoorlijk!
Je ogen zijn als van een duif!
Alleluia (nou en of)

strofe - beat toevoegen

https://www.google.com/url?q=http://www.youtube.com/watch?v%3DN-_rCkYGZrI&sa=D&source=editors&ust=1636548459483000&usg=AOvVaw35gF3dg0j1bIdk4oqvMCEt
https://www.google.com/url?q=http://www.youtube.com/watch?v%3D9m9MJ8xLaHI&sa=D&source=editors&ust=1636548459483000&usg=AOvVaw1PMQTmMqdUCsMZvWex5Fn6


Vrede en alle goeds!

Geweldig is de koning van de vrede! 
Verheven boven alles koningen van de 
hele aarde.

antifoon - refrein

strofe - beat toevoegen

https://www.google.com/url?q=http://www.youtube.com/watch?v%3Diy1Xn4VLjIM&sa=D&source=editors&ust=1636548459937000&usg=AOvVaw3xSIUwabH5xt_UToCtX5b9


Een antifoon of beurtzang is een vers dat 
gezongen wordt als inleiding op en ter afsluiting 
van een psalm tijdens de mis en het 
getijdengebed. Bij antifonen wordt het koor in 
tweeën gedeeld en zingen de koorhelften om 
beurten: dit noemt men antifonaal.  
Bij een resporium is er een afwisseling tussen 
voorzang door een solist en zang door een 
koor als antwoord.

In het Gregoriaans zingt een voorzanger de 
eerste woorden van de antifoon, waarna de 
andere zangers inzetten. Je zou het kunnen 
vergelijken met de “gezangen” in een 
voetbalstadion, maar ook met een rap. De 
afwisseling tussen zelf zingen en luisteren is er 
wellicht op gericht dat de beleving wordt 
verdiept en de aandacht beter wordt 
vastgehouden door de onophoudelijke 
afwisseling tussen luisteren en reciteren.
Iets voor de saaie lessen op school?!

https://www.google.com/url?q=https://nl.wikipedia.org/wiki/Psalm&sa=D&source=editors&ust=1636548460213000&usg=AOvVaw2II1nDmy5Roiv3wckQwv96
https://www.google.com/url?q=https://nl.wikipedia.org/wiki/Mis&sa=D&source=editors&ust=1636548460213000&usg=AOvVaw3Avqig_-a2kPWzzI8pLCfO
https://www.google.com/url?q=https://nl.wikipedia.org/wiki/Getijdengebed&sa=D&source=editors&ust=1636548460213000&usg=AOvVaw23WT5U9vsjqvo0JyQOJvMR
https://www.google.com/url?q=https://nl.wikipedia.org/wiki/Gregoriaanse_muziek&sa=D&source=editors&ust=1636548460213000&usg=AOvVaw3dze-SA_Jk7SckSF-vEAS-


Opdracht
Bij deze opdracht werk je in groepen. 
Zoek een tekst binnen het thema Laetare 
- Wees Blij in de oude Nederlandse 
literatuur.

Schrijf deze om naar een “taal” die past 
bij deze tijd, of jullie doelgroep.
Zorg ervoor dat je tekst zo wordt 
opgemaakt dat je het antifonaal kunt 
voordragen: waardoor de Laetare 
boodschap duidelijk en versterkt wordt..

GregoMore
CKV/Nederlands/Filosofie



In het Gregoriaans is de articulatie van groot 
belang: het bevorderd de verstaanbaarheid en 
de betekenis komst sterker naar voren. Maar 
ook doordat sommige woorden benadrukt 
worden: leg je de klemtoon anders dan kan dat 
voor een hele andere betekenis zorgen. 

We communiceren veel met elkaar, maar soms 
wordt het verhaal dat je vertelt verkeerd 
geïnterpreteerd. Wellicht dat je de nadruk 
(klemtoon) op de verkeerde woorden hebt 
gelegd. 
Lieke Weterings van E2i weet alles van 
communicatie en legt je uit hoe jij op je best 
kan presenteren en je doelen kan verwoorden.

uitleg Lieke Weterings E2i

https://www.google.com/url?q=http://www.youtube.com/watch?v%3D6wtepo3n6ew&sa=D&source=editors&ust=1636548460762000&usg=AOvVaw16KJ1NC8exPAsAn3Ex5hEr


Gregorap
Opdracht
Waar wordt jij blij van ( mensen, dieren, 
eten, sporten, activiteiten, werk, hobby’s etc), 
wat doe je om blij te blijven? Wat kunnen 
anderen van jou leren zodat zij ook blijer 
door het leven gaan, welke do’s of don’t heb 
je voor de hen.. etc etc.

Schrijf een opstel van minimaal 400 
woorden waarin je antwoord geeft op 
bovenstaande zaken en dit verwerkt op een 
manier die bij jou past. 

Dit stuk is het uitgangspunt voor je korte 
presentatie “Hoe wordt ik een blij mens”.  
De tips van Lieke ga je ter harte nemen 
zodat de boodschap duidelijk overgebracht 
wordt.



Ondanks het grote “leeftijdsverschil” zijn er 
overeenkomsten te ontdekken tussen de 
verluchte manuscripten en het werk van graffiti 
kunstenaars. 

Banksy bijvoorbeeld wil de kijker een spiegel 
voorhouden, een boodschap overbrengen en hij 
doet dat op een heldere en begrijpelijke manier 
voor een breed publiek. 
De zusters wilden met hun illustraties ook het 
(bijbelse) verhaal vertellen zodat de mensen die 
in die tijd vaak niet konden lezen en schrijven de 
boodschap toch begrepen.
Banksy verlaagt met zijn werk de drempel om 
kunst te bekijken en te leren waarderen. 

GraffitiScript
beeldende vorming/CKV



.

Opdracht
Maak een creatief werk waarin een 
duidelijke Laetare - Wees Blij boodschap 
“verborgen” zit.

Je gaat, zoals in de graffiti wereld, werken 
met stencils. Maar voel je vrij om meerdere 
technieken te combineren als jij denkt dat 
het nodig is.

Laat je inspireren door zowel de verluchte 
manuscripten van de zusters als de werken 
van graffitikunstenaar Banksy.
Maar gebruik van je verbeelding en je talent 
om er iets geheel eigenwijs van te maken.

Banksy

uitleg en inspiratie door  Miranda van Bragt



2e klas Mgr. Frencken College



Vette Miniaturen
beeldende vorming/CKV/economie

Vroeger dachten de zusters en monniken dat 
de manuscripten die ze schreven voor de 
eeuwigheid waren. Maar zij deden dit ook 
“anoniem”: hun naam werd niet vermeld, al 
hadden sommigen een herkenbaar tekentje: ze 
waren geen eigenaar van het manuscript dat zij 
maakten.

NFT (een non-fungible token, niet-vervangbaar 
token of uniek token) is een manier om 
eigenaarschap te koppelen aan digitale objecten. 
Alles wat digitaal is wordt daarmee een soort 
onvervangbaar kunstwerk. 
Met behulp van NFT-technologie kan iemand 
zich opeens van alles  ‘toe-eigenen” uit de 
digitale wereld. Dat leidt tot interessante, 
wonderlijke ontdekkingen en een nieuw 
waardesysteem.



Opdracht
Je kunt een NFT maken van alles wat 
digitaal is. NFT’s worden nu nog meestal 
gebruikt voor verzamelobjecten en 
digitale kunst.  

Maak een NFT voor Laetare - Wees Blij.
Je kan daarvoor een (digitaal) manuscript 
van de zusters gebruiken. Of je maakt een 
combinatie met het Gregoriaans.
Bepaal de waarde voor deze NFT en zet 
het op de markt.
Maak een (kans)berekening wat de 
opbrengst van deze NFT zou zijn over 
een jaar.

Pieter Huijben

uitleg NFT Dean van Uden

https://www.google.com/url?q=http://www.youtube.com/watch?v%3DMJ_rs47qCvs&sa=D&source=editors&ust=1636548462602000&usg=AOvVaw3K30NcgxPO8ogBlLGnMyzc
https://www.google.com/url?q=http://www.youtube.com/watch?v%3DEQ4_SeGqpIw&sa=D&source=editors&ust=1636548462949000&usg=AOvVaw122dJ3LCVlIZOjkaPJIiG3


colofon
Zusters Sint - Catharinadal
Leer- en inspiratiehuis Sint-Catharinadal
Schola Cantorum Oosterhout olv Rudi Oomen
naar een idee van Walther Halters.
projectgroep Miranda van Bragt, Arjan van Dijk, 
Walther Halters en Jerry Korsmit.
SSKO: Stichting Steunfonds Katholiek Onderwijs
lesmateriaal (ontwerp/vormgeving) Miranda van Bragt
met dank aan Lieke Beens, Helma van de Heijkant, 
Jerry Korsmit, Dean van Uden, Lieke Weterings E2i
Nicole Smans
Cambreur College
Mgr. Frencken College
Sint- Oelbert Gymnasium


