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Er zijn van die liedjes die we allemaal kennen. “Er zitten twee motten in m’n 
ouwe jas” en “twee emmertjes water halen” bijvoorbeeld. Maar wie kent nog de 
liedjes “ouwe taaie” of “over 25 jaar”. Of het liedje met de geinige titel “Wie 
heeft er suiker in de erwtensoep gedaan”. Die liedjes zijn nog slechts bij een 
selecte doelgroep bekend, namelijk de 65-plussers onder ons.
De zusters Franciscanessen in Veghel lieten gisteren in het moederhuis aan de 
Deken van Miertstraat horen dat ze, hoewel ze geschoold zijn in kerkelijke mu-
ziek, ook heel veel oud-Hollandse liedjes kennen. Activiteitenbegeleidsters Ria 
van Geffen en Marjan Eevers hebben deze week een Oranje-week georgani-
seerd, met allerlei activiteiten rond het koningshuis. “De meeste zusters zijn erg 
Oranjegezind”, zegt Marjan. “Ieder jaar houden we aan het begin van de vakan-
tie een thema-week. Dit keer zijn de gangen oranje versierd, we hebben oranje 
gebakjes, we hebben een speurtocht gehouden met vragen over het koningshuis, 
er is rood-wit-blauw ijs en donderdag wordt er een bijzonder koninklijk diner 
verzorgd dat door lakeien wordt opgediend. We hebben ook een brief aan de 
koningin en Maxima gestuurd en antwoord teruggehad. Beatrix wenst ons veel 
plezier”, zegt Marjan trots.

Muzikale bingo

Gisteren werd er gezongen op de oude liedjes van entertainer Kees Bos. 
Deze oud-winnaar van het cabaretfestival Cameretten (in 1976!) trekt 
nu door heel Nederland met zijn muzikale bingo. Na een introducerend 
babbeltje zet Bos zijn  cd-speler aan, deelt een A4-tje met titels van 
liedjes uit en laat de zusters de juiste titel onderstrepen bij het liedje 
dat klinkt. Een simpele formule die ontzettend goed aanslaat. Na een 
kwartier deinen  de 120 nonnen op hun stoelen, en zingen ze de liedjes 
uit volle borst mee. Kees Bos loopt langs de tafeltjes, zingt voor en 
moedigt aan. Uiteindelijk komen de zusters Ermelindus en Secunda 
als winnaars uit de bus. Zij mogen hun prijs uitzoeken: pepermunt of 
oranjebitter.

Deze bijlage hoort bij de mailing 
van de Muzikale Bingo.
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