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Van de  
 
 
 
 
We hebben wat het weer betreft een 
zeer bewogen periode achter de rug. 
Nu zijn we wel wat wisselingen en 
weersomslagen gewend, maar zoals 
het de afgelopen periode is geweest, is 
zelfs voor ons landje min of meer 
uitzonderlijk. 
We hebben alles langs zien komen: 
heerlijke hitte met volle terrasjes en 
blote (bleke) benen, koude met 
nachtvorst en ook overdag nauwelijks 
een paar graden op de thermometer, 
hagel, mist en vooral wind, veel wind. 
Kortom een heel weerkundig jaar in 
twee maanden. 
In ons huis zijn er nu meer 
(gezamenlijke) activiteiten, we komen 
nu vaker ons holletje uit, al komen er 
nog steeds vrij weinig mensen naar de 
zondag- en andere borrels. Ik vind dat 
jammer, want het is toch een leuke 
onderbreking van de –soms lange- 
zondagmiddag en een goede manier 
om weer volledig up-to-date te blijven 
wat betreft alle wetenswaardigheden in 
onze woongroep. 
Een belangrijk nieuwsfeit is de komst 
van twee nieuwe bewoners. Ze zijn alle 
twee al enige tijd bezig met de 
inrichting en decoratie van hun huis, 
dus wellicht hebben ze binnenkort wat 
tijd om eens een kijkje in onze 
recreatiezaal te komen nemen. 
Wat betreft die zaal: er gaan stemmen 
op die graag een nieuwe 
vloerbedekking of een nieuwe 
inventaris zouden zien, maar of dat op 
korte termijn al te verwezenlijken is, 
valt te betwijfelen. 
 
 

 
 
Natuurlijk is er in de afgelopen periode weer vaak en met graagte 
gegeten.  
Zo was er de stampottenavond inclusief leuke ouderwetse 
gezelschapsspelletjes. Christel, onze spelletjeskoningin, had er weer 
een groot aantal bij elkaar gebracht en het leuke is dat er voor iedereen 
wel een favoriet spel bij was. 
Christel had ook een enquête gemaakt waaruit onder meer blijkt dat de 
meeste mensen de voorkeur geven aan een activiteit, in combinatie met 
een al dan niet uitgebreide maaltijd. Ook bestaat er veel interesse voor 
sjoelen, maar tot nu toe heeft niemand een bak gepakt om, (zoals 
vroeger wel gebeurde) op bijvoorbeeld zondagmiddag tijdens het 
borreluurtje een wedstrijdje tegen zijn buren te spelen. 
Ook Hans, Marijke en Corrie M. hadden zich aan het culinaire avontuur 
gewaagd en voor degenen die zich daarvoor opgegeven hadden, een 
voortreffelijke chili con carne gemaakt. 
Natuurlijk waren er ook dit keer vele dames met kunstzinnige vingers en 
creativiteit in het bloed, zij konden zich uiten onder leiding van Nelleke 
en gezamenlijk maakten zij de mooiste creaties met diverse materialen. 
Onbetwist hoogtepunt was dit keer het optreden van een aantal jonge 
mensen gezegend met prachtige stemmen, die ze lieten schallen tijdens 
het operaconcert in de grote zaal. Dat er zoveel toehoorders voor een 
opera van Verdi te vinden zouden zijn, is wel een beetje 
verbazingwekkend, maar juist daarom bijzonder leuk. 
 
Na afloop was het publiek zonder uitzondering heel erg enthousiast: het 
dak bleef gelukkig nog zitten tijdens het applaus, maar het scheelde niet 
veel. Ook de jeugdige zangtalenten die afkomstig waren van 
Jeugdtheater Hofplein, zeiden blij te zijn met zoveel enthousiaste 
reacties. Het was dus aan beide zijden zeer geslaagd en zeker voor 
herhaling vatbaar. 
 
Corrie v. H. 
 
Nieuwe Cd-speler 
In de recreatieruimte is een nieuwe geluidsinstallatie geïnstalleerd. 
De oude voldeed niet meer, hij was versleten en was sterk verouderd; 
de ontwikkelingen gaan zo snel, dat is bijna 
niet bij te houden. Tom en Bertus v.d. H. 
hebben hun best gedaan om de speakers 
op te hangen en de Cd-speler uit te testen. 
Nou ik kan u vertellen dat het uitstekend 
gelukt is. 
Bedankt heren! 
 
Piet W. 
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Nostalgie van de bovenste 
plank 
De dag waar een heleboel 
Grindhorsters al naar uitkeken, 
stamppotten en spelletjesavond.  
1 februari 2019 ’s morgens 11.00 uur 
zat er al een stel beneden 10 kg 
aardappelen te schillen.  

Dat was snel gebeurd, vele handen 
maken licht werk. Om 17.10 uur ging 
de zaal open en in een mum van tijd 
stroomden de 31 gasten binnen. Er 
was heerlijke zuurkool- en boerenkool 
stamppot, sappige worst, ananas, 
avocado en salade. Als toetje was er 
nog gemengde vanille/chocoladevla 
met slagroom. Het smaakte 
overheerlijk en de inschatting was 
perfect. Na afloop waren de pannen zo 
goed als leeg. 
 
De tafels werden afgeruimd en Christel 
kon met de spellenavond beginnen.  
De toren van Pisa, domino, tangram, 
tik-tak-tor, memory, dobbelen en 
mikado waren de spellen die we 
konden spelen. Vooral Pisa werd met 
veel animo en herrie gespeeld.  
Sommigen vonden het memoryspel 
wel lastig, je moest je concentreren wat 
niet altijd mee viel. Om half negen 
waren de meesten weer naar boven 
met een volle maag en een voldaan 
gevoel na de spelletjes. Aan alle 
mensen die 
hiervoor 
hebben 
gezorgd 
dank!!! 
 
Ria Th. 
 
 
 
 

Grindhorsters schepten nog eens op 
Ja hoor, het was weer raak op culinair gebied: de Grindhorsters waren 
weer aan tafel gegaan! 
Op vrijdag 22 februari jl. ’s Avonds rond 18.00 uur zaten welgeteld 13 
bewoners achter hun bordje om zich tegoed te doen aan het smakelijke 
voedsel dat ze opgeschept hadden. 
Opnieuw waren het Hans en Marijke en dit keer ook Corry M. die achter 
de potten en pannen waren gekropen om een meer dan smakelijke chili 
con carne te creëren.  

Hans en Marijke hadden zich verenigd 
om samen één gerecht te maken en 
Corry had het alleen gedaan, maar 
insiders vertelden dat ze eigenlijk weinig 
verschil konden ontdekken. Het was 
gewoon even lekker. 
Naast de chili was er witte rijst en sla, 

alsmede zure room voor de liefhebbers die dit gerecht iets zachter of 
rijker van smaak wilden maken. Er was rekening gehouden met grote 
eters en menigeen ging dan ook terug om voor een tweede of zelfs 
derde maal op te scheppen. 
Natuurlijk was er ook nog een toetje, dat 
bestond uit een puddinkje met wat fruit. 
Het was weer een heel smakelijke en ook 
gezonde maaltijd en de Grindhorsters 
vonden ook nog wat tijd om gezellig bij te 
kletsen (al hoewel dat eigenlijk niet netjes 
is). Op naar de volgende maaltijd! 
 
Corrie v. H. 
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Gezamenlijke bijeenkomst VvE 
en Huurderscommissie 
Dit jaar heeft de VvE wederom het 
initiatief genomen om een informele 
bijeenkomst te beleggen met de 
Huurderscommisie. 
We hebben o.a. over de volgende 
onderwerpen gesproken: 

Alle bewoners zijn in het bezit van een 
huisreglement en worden geacht zich 
hieraan te houden. Het is heel goed 
mogelijk dat dit niet (meer) in uw bezit 
is Daarom hierbij alvast enkele punten 
van het H.H.-reglement. Het volgende 
hebben wij geconstateerd: 
Ieder kent ongetwijfeld het gezegde: 
Als er een schaap over de dam is 
volgen er meer. Helaas blijkt de laatste 
tijd dat dit gezegde maar al te waar is. 
Overdag staan er steeds meer fietsen 
op de binnenplaats. Vaak ook 
meerdere tegen elkaar. Dat is niet het 
ergste, maar ook ’s nachts staan er 
vaak nog fietsen. Er is ook 
geconstateerd dat er fietsen staan 
tegen het raam van het washok. 
Wij vragen vriendelijk, maar dringend, 
uw fiets overdag in de eigen berging te 
zetten of in de fietsbeugel aan de 
voorzijde van het pand. Wilt u a.u.b., 
zeker ’s nachts, uw fiets in uw eigen 
berging plaatsen? 
Tijdens een controle door de 
brandweer in ons pand is er o.a. 
geconstateerd dat er nog steeds 
diverse spullen onder de trap zijn 
opgeslagen. Dit levert behoorlijk 
brandgevaar op, zeker de kussentjes 
op de plastic stoelen en het karton. 
Stel dat er onverhoopt brand onder de 
trap ontstaat dan kan men van deze 
trap dus ook geen gebruik maken. Bij 
brand in een flatgebouw mag ook geen 
gebruik gemaakt worden van de lift. 
Dan wordt het al veel moeilijker om 

veilig naar buiten te komen. Willen de eigenaren van deze spullen deze 
verwijderen? 
Bovendien is opgemerkt dat er bewoners zijn die hun vuilnis onverpakt, 
d.w.z. niet in een gesloten afgesloten plastic zak, in de containers 
deponeren. U kunt begrijpen dat dit behoorlijk gaat ruiken en dat de 
medebewoners die hun vuilnis wegdoen dit niet prettig vinden. 
Ook voor het papier en karton vragen wij uw aandacht. Wilt u kartonnen 
dozen zo klein mogelijk maken. 
Ligt er ongewenste reclame of post in uw brievenbus leg dit dan niet 
bovenop de brievenbussen maar gooi dit in de papiercontainer en indien 
nodig wel eerst het plastic ervan verwijderen. Het staat niet alleen erg 
rommelig maar een ander hoeft toch niet uw troep op te ruimen? 
 
VvE en Huurderscommissie. 
 
 
         aan alle huurders van 
  
  
De Grindhorst 
Hierbij nodigen wij u allen uit tot een bijeenkomst op:  
            
                   Donderdag 25 april 2019 
 
De huurderscommissie wil dan weer met u van gedachten wisselen. 
U krijgt van ons te horen waar wij het afgelopen jaar mee bezig zijn 
geweest. 
Van u willen wij graag weten of u het hier mee eens bent of dat u iets 
anders (veel) belangrijker vindt. 
 
We zullen proberen om het weer net zo gezellig te maken als vorig jaar. 
Natuurlijk staat er weer wat lekkers op u te wachten daarom vragen wij u 
om u te willen inschrijven als u van plan bent om te komen. 
Neemt u a.u.b. een pennetje mee en als het kan wat papier. 
Wij willen graag om 13.30 uur gaan beginnen, dus we zullen om 13.15 
uur de recreatiezaal voor u openen. 
 
Huurderscommissie 
 
 
 
 
Onderstaand stukje, uit de oude doos, 
kregen wij van Corrie M.  
Zo was het vroeger 
Toen ik geboren werd, was ik heel 
jong.  
Mijn vader en moeder waren niet 
thuis, die waren op het aardappelveld. 
Het land was niet van ons maar we haalden er altijd aardappelen. 
Wij waren thuis met twintig kinderen, tien jongens en negen meisjes en 
één twijfelaar. Dat was de jongste en dat is ’t ie gebleven ook.  
Wij waren allemaal erg knap. Een broer van mij was altijd op de 
universiteit in Utrecht. Hij stond op sterk water om dat hij twee hoofden 
had.  



 4 

Mijn moeder 
spoelde de luiers 
nooit uit. Dat 
hoefde ook niet 
want we werden 
grootgebracht 
met melkpoeder. 

Ze kon de luiers zo uitschudden.  
Natuurlijk moesten we wel heel zuinig 
zijn. Toiletpapier werd dan ook aan 
twee kanten gebruikt en vervolgens 
ging het naar de stomerij.  
Mijn vader kon niet zo goed horen. Dat 
kwam omdat wij hem de oren van ’t 
hoofd aten. Thuis aten we nooit met 
mes en vork. We openden onze mond, 
moeder mikte er wat in en vader deed 
je mond weer dicht.  
Mijn broers heetten allemaal Kees. 
Behalve Jan, die heette Hendrik.  
Eén van mijn zusters was altijd al erg 
bij de hand. Laatst ging ze naar de 
markt en kocht er dertig kopjes voor 
slechts 2 gulden 60. Alleen jammer dat 
de oortjes aan de binnenkant zaten. 
Een andere zus heeft nu 
verkering….met een jongen. Hij heeft 
maar één oog en als ze hem onder vier 
ogen wil spreken moet ik er altijd bij 
zijn.  
En dan de jongste, die klaagt altijd over 
pijn in haar buik. Moeder zegt dan: 
“kind wees maar blij dat je een buik 
hebt, anders vallen de boterhammen 
zo in je broek.” 
Dan heb ik nog een schele zuster. Als 
ze huilt lopen de tranen over haar 
schouders. Toen ik op school kwam 
was ik zes jaar. Ik kon goed met de 
leraar opschieten. Verscheidene 
klassen mocht ik tweemaal doorlopen, 
anderen moesten ieder jaar naar een 
andere klas. De meester vroeg me 
eens een keer: “als je 12 gulden schuld 
hebt bij de bakker, 10 gulden bij de 
slager en 5 gulden bij de groenteboer, 
hoeveel schuld heb je dan?” Ik zei: “dat 
weet ik niet meneer, als wij zoveel 
schulden hebben verhuizen we 
meestal. 
 

Van het bestuur 
Verslag van de bestuursvergadering op 
3 maart 2019 
 
Koolmonoxide 
Afgelopen winter is in woningen van ons 
complex vier keer (!) tijdens onderhoud aan de Cv-installaties CO 
geconstateerd. CO is een levensgevaarlijke sluipmoordenaar: reukloos 

en giftig. Bij vrijkomen van dit gifgas overlijdt 
men vaak ongemerkt tijdens de slaap. Wordt 
men toch nog wakker dan zijn de 
verschijnselen misselijkheid, vermoeidheid, 
duf- en duizeligheid. 

Het bestuur raadt dan ook aan om een CO-detector aan te schaffen en 
deze in de CV-ruimte op te hangen. Het apparaat is in elke bouwmarkt 
te koop en gemakkelijk te bevestigen. Aanschafprijs v.a. € 24,- (zie site 
van de Consumentenbond) 
 
Hartdefibrilatie  
Sinds enige tijd hangt naast de voordeur van 
de Grindhorst een AED-apparaat. Uit 
navraag bij de Hartstichting blijkt, dat dit 
apparaat eenvoudig te bedienen is. Na het 
opstarten wordt de hulpverlener via een 
mechanische stem door het proces begeleid. 
Het is dus niet noodzakelijk om hiervoor een specifieke cursus te volgen. 
Wel wordt geadviseerd om direct 112 te bellen. 
 
Algemene Ledenvergadering 
Deze zal worden gehouden op 25 juni 2019. 
Alvast 2 punten ter overdenking: 
• Is het een optie om de Rond-de-Tafelbijeenkomsten naar de middag te 

verplaatsen? 
• Is er behoefte aan een gezellige zithoek (bankstel met fauteuils) in de 

recreatiezaal? 
 
Namens het bestuur,  
Hans P. 
 
 

 
Een ‘peertje’ is een woord dat 
zowel op de vrucht ‘peer’, als 
op een gloeilamp kan slaan.  
 
Deze foto legt een 
woordspeling op "peertje" vast 
en combineert de vrucht met 
de schroefdraad van een 
lamp. 
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Atelier in De Grindhorst  
Eens in de twee weken, op donderdag, 
is er een recreatiemiddag in de 
Grindhorst. Afwisselend wordt er 
creatief gewerkt. Dat kan zijn tekenen, 
kaarten maken, iets met kralen doen, 
verven of boetseren. Maar ook wordt er 
regelmatig een film bekeken. 

Op 21 februari werd er weer eens 
geboetseerd. In totaal waren er zeven 
dames die hun creativiteit wilden 
botvieren op de stukken boetseerklei. 
Nelleke was natuurlijk aanwezig om 
ons van inspiratie te voorzien en om 
aanwijzingen te geven. 
Jannette was helaas verhinderd maar 
had toch nog gezorgd voor een boek 
met diverse voorbeelden. 
De ene aanwezige had al direct een 
idee en een ander wist echt niet wat ze 
zou gaan maken. Want een keuze 
maken is echt niet gemakkelijk. Je 
moet zelf kunnen inschatten of je iets 
kunt maken wat op het gekozen 
voorbeeld lijkt. Maar dat is juist het 
leuke. De een is heel tevreden met het 
resultaat en de ander heeft alleen maar 
lol in het feit dat zij iets gefabriceerd 
heeft wat absoluut niet lijkt op het 
voorbeeld. Maar toch is ze tevreden 
want de maakster vindt dat de creatie 
wel wat voorstelt. 
 
Halverwege kwam Ria Th. met de 
mededeling dat ze nog een flinke pan 
soep thuis had, waar zij en haar man al 
drie keer van hadden gegeten dus dat 
ze dat nu echt niet meer op tafel kon 
brengen. En invriezen was geen optie, 
want de vriezer moest ontdooid 
worden. Het zou genoeg voor ons 
allemaal zijn. Nou daar hadden we 
best trek in en de pan werd direct naar 
beneden gebracht door Ton.  
We hebben er met zijn allen heerlijk 
van gesmuld. 

Maar ja, een kopje thee of koffie, zoals dat bij ons gebruikelijk is, is nooit 
te versmaden, dus dat hebben we ook maar genomen. En of het niet op 
kon had Linda nog wat koeken over en die had ze meegenomen. Ook 
die werden met smaak verorberd. 
We waren dus lekker bezig die middag. 
Gelukkig is het niet elke keer zo’n eetfestijn. Maar gezellig was het wel. 
Onze werkjes staan nu te drogen en bij de eerstvolgende creatieve 
middag zullen we ze gaan beschilderen. We kijken er al naar uit. 
 
Linda 
 
 
Wist u dat: 
ü er op 1 februari een heel lekkere en  
 gezellige spellenavond was en  

er weer een heerlijke stamppot werd 
geserveerd en er door Christel weer 
spelletjes waren georganiseerd? 

ü de braintraining heel erg leuk is?           
ü 10 januari de film Simon werd gedraaid? 
ü 16 februari Bertus met de Tjetsetters in         
Arcadia “het Huis van de Wijk” heeft gezongen? 
ü 21 februari de glazenwasser er was en 14 dagen erna weer om het  
 over te doen?  
ü er die middag ook weer crea was met kleien? 
ü er op 3 maart hier op ons pad naar de 1e etage een vosje liep? 
ü 7 maart de spannende film Panic Room met o.a. Jody Foster werd  
 gedraaid?  
ü er 20 maart stemmen was voor het waterschap en de provinciale 
 staten? 
ü op 21 maart de creagroep alle knutselwerkjes van februari gaat  
 verven en dat u ook kunt komen en uw eigen werkjes meenemen? 
ü de lente is begonnen en het nog fris is, maar het steeds beter wordt? 
ü onze tuincommissie, Ria H., Margreet en Frans de binnentuin weer  
 geheel op orde heeft gemaakt? Dus lente kom maar op! 
ü 31 maart bij ons thuis een opera wordt uitgevoerd? Dit enorm goed  

klinkt? Wij het oefenen hebben gehoord en heel nieuwsgierig zijn?  
er na het optreden minestronesoep en pizza wordt genuttigd en dit 
goed bij de opera past? 

 
De film Panic Room 
 
Ria Th.  
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Tuinkabouters 
Exact om 13:00 uur schoffelden Ria, 
Margreet en Frans de 22e 
maart er op los. Planten werden 
gesnoeid, onkruid gewied. 
Ria had plantjes en bolletjes gekocht. 

 
De bolletjes worden als het goed is 
Anemonen. De plantjes werden 
verspreid over de tuintjes en begonnen 
luidkeels om water te vragen. Leuke 
tuintjes, en met de plantenbakken van 
de bovenburen een kleurrijk gezicht. 

Professioneel 
veegwerk gaf 
de finishing 
touche. 
Wilt u ook 
tuinkabouter 
van de 

Grindhorst worden, meld u dan aan bij 
Ria, zij weet hoe je groene vingers 
krijgt. 
 
Frans H 
 
 
Grindhorstkoor. 

Het Grindhorstkoor 
bestaat dit jaar 10 jaar. 
Op 29 mei a.s. hebben 
de leden en oudleden 
een gezellige 

oefenavond. We zingen onder leiding 
van onze dirigent John nummers uit 
ons uitgebreide repertoire. Dit alles 
onder het genot van een drankje en 
hapje. Iedereen die in de Grindhorst 
woont is welkom om deel te nemen. 
Het is een gezellig gemengd koor dat 
oefent om de 14 dagen de even 
weken. Er wordt maar één keer per 
jaar opgetreden. Dit voor de bewoners 
van Stadszicht.  Heeft u interesse, kom 
dan gewoon eens kijken en luisteren of 
het misschien iets voor u is?   
U bent van harte welkom! 
Piet W 

Een cultuurschok in de Grindhorst 
Het Operagezelschap “Ja Ja” (zo heet het operagezelschap) gaf op 
zondag 31 maart een try-out van de opera “I Lombardi” van Giuseppe 
Verdi. Dit is een ’opera’ in vier bedrijven gebaseerd op een episch 
gedicht van Tommaso Grossi. De première vond plaats in het Teatro alla 
Scala in Milaan op 11 februari 1843. 
Nadat de opera was herzien werd ze als Jérusalem in 1847 in Parijs 
uitgevoerd. Verdi droeg de partituur op aan Marie Louise van Oostenrijk, 
die een paar weken na de première stierf. 
Zondagmiddag waren er in totaal 27 personen aanwezig, waaronder de 
dames Ria v.d. H en Corrie W. voor achter de bar. Linda deed zoals 
vanouds de administratie bij het binnenkomen, want daar moet ook op 
gelet worden. Daarna versterkte zij de dames achter bar. 
Het operagezelschap bestond uit 19 personen. De muzikale omlijsting 
werd verzorgd door vier muzikanten.  
Bij het optreden van de groep viel het op dat zij alle gekleed waren in de 
stijl van de 19e eeuw. De monnikskappen waren alle in de kleur groen. 
Het schoeisel wat de artiesten (ja, zo mag je ze wel noemen) was 
verschillend. De monnikskappen waren alle gemaakt door Jacqueline, 
de dirigente, wat zeker een compliment verdiende. 
Bij elke episode werd verteld wat er ging gebeuren door Jacqueline, die 
tevens de leiding had over het totale gezelschap. 
Wilt u meer over haar weten ga dan naar deze site: www.jaja-
zangcoach.nl. 
Het gezelschap bestond uit bijzonder enthousiaste personen met 
bijzonder mooie stemmen en uiteenlopende achtergronden. De 
gemiddelde leeftijd is 25 jaar. De jongste deelnemer is 15 jaar. 
Om 13.30 uur liep de zaal geleidelijk vol met geïnteresseerde bewoners 
en enkele buitenstaanders. 
 
Na het nuttigen van koffie met het daarbij behorend koekje ging 
iedereen op verzoek van Bertus v.d. H. zitten. 
Op de volgende pagina staat een omschrijving van de opera.  
 
Na afloop was er weer de als vanouds zelfgemaakte minestronesoep en 
een pizzapunt. De soep en de pizza vielen goed in de smaak, zeker bij 
het zanggezelschap, want na twee uur optreden wil de maag ook iets te 
eten hebben. 
Het is in ieder geval een activiteit die bij iedereen die aanwezig was een 
bijzondere indruk heeft achtergelaten.  
 
Het zou leuk zijn om het operagezelschap nog een keer uit te nodigen! 
 
Piet W. 
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Omschrijving van de Opera 
Eerste bedrijf: 
De twee zonen van de heer van Folco, 
Pagano en Arvino, streden achttien 
jaar geleden om de hand van Viclinda. 
Pagano probeerde daarbij Arvino te 
doden, en werd daarom verbannen. Hij 
is nu teruggekeerd en belooft op het 
plein voor de kerk van Sant'Ambrogio 
openlijk vrede en verzoening, in het 
bijzijn van Viclinda (nu Arvino’s 
echtgenote) en hun dochter Giselda. In 
werkelijkheid begeert hij Viclinda 
echter nog steeds. Hij plant in het 
geheim opnieuw een aanslag op zijn 
broer. 
 
Viclinda en Giselda maken zich 
bezorgd over Pagano’s ommekeer. 
Arvino vraagt hen over zijn oude vader 
te waken, die de nacht in Arvino’s 
vertrekken doorbrengt. Giselda bidt 
(aria: "Salve Maria"). 
 
Pirro, Pagano en zijn huurmoordenaars 
steken het paleis in brand en 
bestormen het. Doordat het zicht in de 
duisternis door de rook slecht is 
vermoordt Pagano zijn vader, terwijl hij 
denkt Arvino in zijn kamer te hebben 
neergestoken. Hij bemerkt zijn 
vergissing pas als Arvino plotseling 
binnenkomt. Pagano wordt 
overmeesterd en wederom verbannen. 
 
Tweede bedrijf: de man van de grot 
In Antiochië maakt Acciano samen met 
een aantal medestanders plannen voor 
de verdediging van de stad tegen de 
oprukkende kruisvaarders. Op de een 
of andere manier zijn zij erin geslaagd 
Giselda gevangen te nemen. Oronte, 
Acciano’s zoon, is verliefd op haar 
geworden (aria: "La mia letizia 
infondere"). Sofia, zijn moeder, die 
heimelijk bekeerd is tot het christelijk 
geloof, ziet Giselda als een middel om 
haar zoon eveneens te bekeren (aria: 
"Come poteva un angelo"). 
 
In een grot in de woestijn buiten 
Antiochië wacht een kluizenaar 
(Pagano) op de komst van de 
kruisvaarders. Pirro, die het vertrouwen 

heeft weten te winnen van Acciano en de poort van Antiochië bewaakt 
nadert en vraagt de kluizenaar, die hij niet herkent als Pagano, hoe hij 
van zijn zonden verlost kan worden, waarop deze antwoordt dat hij dan 
de poorten voor de kruisvaarders moet openen. Vervolgens arriveren de 
kruisvaarders bij de grot. Pagano verneemt dat Arvino's dochter door 
Acciano gevangen is genomen. Hij verzekert hen dat ze er in zullen 
slagen Antiochië in te nemen. 
 
De dames in de harem van Acciano bezingen het geluk van Giselda, 
omdat zij Orontes belangstelling heeft weten te wekken. Als Giselda bidt 
(aria: "Oh madre, dal cielo") wordt door geschreeuw duidelijk dat de 
kruisvaarders in aantocht zijn. Sofia stormt binnen en vertelt dat zowel 
Acciano als Oronte zijn gedood. Arvino komt binnen met de kluizenaar. 
Sofia zegt dat Arvino de moordenaar is van haar echtgenoot en haar 
zoon. 
 
Derde bedrijf: de bekering 
De kruisvaarders hebben hun kamp opgeslagen in het dal van Josafat. 
Als Giselda zich verwijdert van de tent van haar vader en het kamp loopt 
zij plotseling de dood gewaande Oronte tegen het lijf, die weliswaar 
ernstig gewond is, maar niet dood. Zij besluiten samen te vluchten (duet: 
"Oh belle, a questa misera"). 
 
Arvino is woedend over het verraad van zijn dochter. Soldaten komen 
zijn tent binnen en vertellen dat Pagano in het kamp gezien is. Zij eisen 
dat hij gevangen wordt genomen en terechtgesteld. Arvino stemt toe. 
 
Giselda en Oronte vluchten naar de grot. Oronte is dodelijk gewond en 
Giselda beklaagt zich over Gods wreedheid. De kluizenaar doopt de 
stervende Oronte, die Giselda belooft dat ze elkaar in de hemel weer 
terug zullen zien (trio: "Qual volutta trascorrere"). 
 
Vierde bedrijf: het heilige graf 
Giselda krijgt in haar droom een visioen: Oronte verschijnt en voorspelt 
dat kruisvaarders bij de bron van Siloë water zullen vinden om weer aan 
te sterken. (aria: "In cielo benedetto"). Giselda onwaakt en bezingt haar 
visioen (aria: "Qual prodigio . . . Non fu sogno!"). 
 
De kruisvaarders en de pelgrims zijn wanhopig omdat God hen in de 
steek schijnt te hebben gelaten en zij denken dat ze in de woestijn zullen 
omkomen van de dorst ("O signore, dal tetto natio"). Giselda komt hun 
het wonderbaarlijke nieuws van de bron brengen en de kruisvaarders 
herwinnen hun vertrouwen na weer te zijn aangesterkt. Arvino is ervan 
overtuigd dat zij nu Jeruzalem zullen innemen. 
 
De kluizenaar, die ernstig gewond is geraakt, wordt naar Giselda en 
Arvino gebracht. Daar onthult hij wie hij in werkelijkheid is. Hij bekent zijn 
schuld aan zijn vaders dood en vraagt Arvino om vergeving. Die wordt 
hem geschonken, en in het zicht van Jeruzalem sterft Pagano. De 
kruisvaarders danken God ("Te lodiamo, gran Dio di vittoria"). 
 
Overgenomen van de site! 
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Uitkomst van de enquête op 1 februari  
Naast het verslag van Ria Th. over onze stampottenmiddag, wil ik jullie ook nog informeren over de uitslag van de 
enquêteformulieren  en wat jullie voorkeur heeft bij gemeenschappelijke spellen. 
Van de 33 uitgedeelde formulieren heb ik er 22 terug mogen ontvangen.  
Alle spellen die 5 ja’s en meer kregen zal ik hieronder vermelden. 
 
   Voorkeurstemmen JA  
 1 Combinatie met spellen en gezamenlijk eten 17  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mens erger je niet 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          10 

 

 3 Rummy Cub 12  
 4 Dobbelsteenspellijn (o.a. Yahtzee, 1000 etc.) 11  
 5 Canasta 7  
 6 Jokeren 6  
 7 Triomino (Domino) 8  
 8 Monopoly 7  
 9 Scrabble (Stapelwoord) 14  
 10 Sjoelen 14  
 11 Darten 6  
 12 Geïnteresseerd in de spellenavond 

(Er komen reeds op maandag 7 leden en donderdag 4 leden) 
4  

 
Omdat op 21 van de 33 formulieren geen naam vermeld staat, is niet te zien wie in wat geïnteresseerd is. 
 
Welk spel heeft weinig stemmen: 
Dammen (2) – Witsen en Rikken (4) – Pesten of UNO (3) – Kwartetten (4) 
Othello of Mastermind (4) 
      
Voorstel: 
Kom naar de spellenavond op maandag vanaf 19.30 uur tot 22.30 uur 
of naar de spellenochtend op donderdag vanaf 10.00 uur tot 12.00 uur. 
 
Dat is geheel vrijblijvend en misschien zijn er dan meer tafels bezet om 
met elkaar een van de gekozen spellen te spelen.  
 
Onze recreatiezaal is op deze tijden open. 
 
Bedankt voor het meedoen aan de enquête. 
 
Christel
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