
 Passage-vrouwen, ‘VOORUIT’ – nr. 11 

 

 
Beste Passage-vrouw, 

 

Januari is alweer voorbij en wat een bijzondere maand is het geweest. De avondklok is 

ingevoerd en dat zorgt op veel plekken in Nederland voor rellen en demonstraties. Ook 

voor u zal er misschien wat veranderd zijn. Waar u eerst ’s avonds rustig op de koffie kon 

bij een vriendin, moet u nu de tijd in de gaten houden. Gelukkig zijn er ook nog veel dingen 

die u wél kunt doen. Creatief bezig zijn, puzzelen of bakken kan allemaal nog steeds. In 

deze nieuwsbrief leest u weer wat leuke tips. Heeft u zelf een leuke tip die u graag wilt 

delen met andere leden? Mail dan naar: redactie@passagevrouwen.nl.  

 

 Puzzelen goed voor je 

 

Een legpuzzel maken is heel ontspannend. Het maakt je 

hoofd leeg en vraagt wat van je. Neuropsycholoog Eric 

Scherder: “Als een puzzel een hele gedetailleerde 

tekening bevat, moeten je ogen goed kijken, dat vraagt 

meer inspanning." Ook wordt er een beroep gedaan op 

de ruimtelijke informatiebewerking en is het goed voor 

het geheugen. "Past het stukje nou daar of daar? Je bent 

daadwerkelijk aan het trainen." Ook helpt puzzelen tegen 

stress. Scherder: "In deze periode ervaren veel mensen 

chronische stress en dan gaan je cognitieve functies er 

niet op vooruit. Merk je dit in je geheugen, ben je minder 

gemotiveerd of neem je minder initiatieven? Dan zou 

puzzelen kunnen helpen." 

 

 Snelste brownie ooit 

 

Klop 2 eieren met 100 g zelfrijzende bakmeel en 300 g 

gesmolten chocola tot een vloeiend beslag. Doe het deeg 

in een ingevette, vierkante vorm van 20 cm en bak de 

brownie in ongeveer 15 minuten op 180°C. 

Laat afkoelen en snij in stukjes. 
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 Verlenging lidmaatschap 60PlusPlaza  

 

 

Al bijna 300 Passage-vrouwen hebben inmiddels kennis 

gemaakt met het digitale platform 60PlusPlaza waarvan 

een deel speciaal is ingericht voor leden van Passage. 

Met een eigen ‘gemeenschapshuis’ waar u met andere 

Passagevrouwen in contact kunt komen, volop inspiratie 

op het gebied van kunst, cultuur en religie en natuurlijk 

met veel puzzels voor de broodnodige ontspanning. Een 

leuke en zinvolle tijdsbesteding voor de komende periode 

waarin u ongetwijfeld nog veel tijd thuis zult doorbrengen.  

 

En we hebben goed nieuws! Uw lidmaatschap van het 

platform wordt nu met een half jaar verlengd.  

Tot juli 2021 kunt u nog kosteloos gebruik maken van het 

platform en ook nieuwe leden zijn van harte welkom.  

 

Live videopresentatie door Passage-voorzitter 

Bent u benieuwd naar wat 60plusPlaza voor u in petto 

heeft? U kunt nu op een makkelijke manier kennismaken 

via een zogenoemd ‘webinar’ op uw pc of laptop.  

(NB: deze zou plaats hebben gevonden op 15 december 

2020, maar is toen vanwege de verscherpte 

coronamaatregelen niet doorgegaan).  

 

Op donderdag, 25 februari, van 11.00 tot 12.00 uur, 

verzorgen we deze live-uitzending vanaf 60plusPlaza. 

Ada Houtman, voorzitter van het landelijk bestuur, zal u 

bijpraten over een aantal actuele ontwikkelingen binnen 

de vereniging. Daarna maakt de oprichter van het 

platform, emeritus professor Kasper Boon, u wegwijs in 

de mogelijkheden van het platform en gaat hij in op het 

thema eenzaamheid. U bekijkt de uitzending ‘gewoon’ 

thuis op uw laptop of pc. Doordat de uitzending live wordt 

uitgezonden is het zelfs mogelijk - als u dat wilt - om via 

de chat vragen te stellen aan de sprekers!  

 

 



Heeft u zich nog niet aangemeld?  

U kunt zich nu in één keer aanmelden voor een gratis 

lidmaatschap op 60PlusPlaza én voor de live-uitzending. 

Stuur uiterlijk 18 februari een e-mail met uw naam en 

woonplaats naar het Passage Servicepunt: 

servicepunt@passagevrouwen.nl. U ontvangt binnen een 

week per mail uw inlogcode en een heldere instructie om 

te starten met 60PlusPlaza én om de uitzending de 

bekijken.  

 

Heeft u zich al eerder voor 60plusPlaza aangemeld?  

Dan is aanmelden nu niet nodig en kunt u direct op 25 

februari op uw computer of laptop inloggen (graag wel 

ruim voor 11.00 uur) op het platform en meekijken. Tik 

daarvoor in de internetbalk (let op: niet in Google) het 

volgende in: www.academieportal/60plusplaza-passage.  

Bent u al een tijdje niet meer ingelogd? Probeer dan ruim 

op tijd of alles nog werkt om teleurstellingen op de dag 

zelf te voorkomen.  

 

Graag tot 25 februari! 

 

 Cursus 100 jaar vrouwenbeweging op 60PlusPlaza 

 

In deze cursus ontmoetingen met vrouwen die een 

belangrijke rol hebben gespeeld in de vrouwenbeweging. 

Zoals Belle van Zuylen. Met haar uitspraak: ‘Ik heb geen 

talent voor ondergeschiktheid’, raakt ze de kern van de 

vrouwenbeweging. En Aletta Jacobs die in 1878 na 

goedkeuring van Thorbecke, mocht afstuderen aan de 

universiteit.  

De enige vrouw die we in deze cursus behandelen die 

niet uit Nederland komt is Mary Wollstonecraft. Zij is de 

grondlegster van de vrouwenbeweging in Europa. In haar 

‘Vindication of the Rights of Woman (1792)’ stelt ze dat 
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vrouwen niet van nature inferieur zijn aan mannen, maar 

dat dit beeld alleen zo overkomt omdat ze geen opleiding 

hebben omdat onderwijs aan vrouwen onthouden wordt. 

Voor meer informatie, klik op ‘naar de website’ : 

 

 

 Gratis veertigdagenkalender Op weg naar Pasen 

 

De Veertigdagentijd is een tijd van bezinning. We staan 

stil bij het leven van Jezus. Als ultieme daad van 

barmhartigheid gaf Jezus zijn leven en stond op uit de 

dood. Daarmee liet Hij ons zien: ‘Ik ben er voor jou!’ Wij 

mogen er ook zijn voor anderen. Er zijn zoveel mensen 

die wachten op een warm woord, een goede daad, een 

beetje barmhartigheid. De hoop die dat geeft, geven we 

door. De veertigdagentijdkalender neemt u mee op weg 

naar Pasen. Voor iedere dag vindt u een Bijbeltekst, een 

vraag om over na te denken of een oproep om aan de 

slag te gaan, afgewisseld met een vastentip, gedicht, lied 

of quote. Zo komt u iedere dag een stapje dichter bij het 

paasfeest. Een gezegende tijd op weg naar Pasen 

toegewenst.  

De Petrus veertigdagentijdkalender 2021 daagt je uit tot 

bezinning in de veertig dagen op weg naar Pasen. Vul de 

gegevens in op de site, klik op 'Aanvragen' en je ontvangt 

de kalender binnenkort in je brievenbus. Klik op ‘naar de 

website’ om de kalender te bestellen.  

 

 Musea bezoeken vanaf de bank 

 

 

Misschien heeft u het al gelezen op onze website of op 

Twitter: u kunt verschillende musea van over de hele 

wereld bezoeken! Meerdere musea hebben een online 

tentoonstelling gemaakt van de kunstwerken die er 

hangen, zodat u de kunst niet hoeft te missen. U kunt 

bijvoorbeeld de meesterwerken in het Rijksmuseum 

bekijken en de iconische gevels van het Louvre van 
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dichtbij zien. Ook de tentoonstellingen en kunstwerken 

van Christian Dior en Buckingham palace kunt u online 

bekijken. Er is dus voor ieder wat wils! De links naar de 

verschillende tentoonstellingen vindt u op onze website. 

(klik op ‘naar de website’)  

 

 

 

Colofon. Deze nieuwsbrief is een speciale uitgave van Passage, christelijk-

maatschappelijke vrouwenbeweging, voor alle leden. Redactie: Sam Dekkers, Servicepunt 

Passage. Contact: redactie@passagevrouwen.nl.  
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