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Beste Passage-vrouw, 

 

In deze extra nieuwsbrief aandacht voor: online zingen, raamspelletjes en de zeven + 

één werken van Barmhartigheid.  

Zoals u weet zijn er weer een aantal versoepelingen in de maatregelen geweest. Het is 

weer mogelijk om op afspraak te winkelen en ook kunt u weer naar de kapper! Beetje bij 

beetje komen we langzamerhand weer bij het ‘nieuwe’ normaal. In deze nieuwsbrief 

delen wij de leukste tips met u, zodat u zich niet hoeft te vervelen! Heeft u een leuk idee 

voor deze nieuwsbrief? Stuur uw tip naar: redactie@passagevrouwen.nl 

 

Passage Magazine komt er aan! 

Het lentenummer ligt eind maart op de mat. Met o.a. een interview met Tineke de Jong; 

zij zorgt voor haar dementerende man: ‘Mijn streven is dat hij nooit het huis uit gaat’. 

Uitjes naar Friesland: op zoek naar Stinzenplanten en De zeven + één werken van 

Barmhartigheid waar de werkgroep Religie zich mee bezig heeft gehouden.  

 

Huldigingen 

Er zijn veel dingen die in deze tijd niet mogelijk 

zijn, maar er zijn ook dingen die wel door 

kunnen gaan! Bij de afdelingen Staphorst-

Rouveen en Wijhe zijn een aantal dames 

gehuldigd. Deze afdelingen hebben niet 

stilgezeten en gekeken naar wat er nog wel 

kan. Soms valt de huidige situatie zwaar, is het 

verdrietig of eenzaam en daarom des te 

belangrijk om elkaar in deze tijd eens te 

verrassen.  

De dames zijn gehuldigd met hun jubileum, een 

bos bloemen en een oorkonde, die door de 

voorzitter werden gebracht. Wat een mooie 

ideeën! 

Gratis online zangtraining 

Iedere zaterdagmorgen van 10.00 uur tot 11.30 uur is er een gratis online zangtraining 

o.l.v. Bert van de Wetering. onder het motto ‘Zing als vanzelf’. Intussen doen er 

wekelijks al zo'n 5000 zangers mee. Wekelijks aanmelden kan via zijn site 

www.zingalsvanzelf.nl. U kunt de stream ook later bekijken, deze blijft t/m dinsdag 

bereikbaar.  

Zie ook het krantenartikel:  
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Kakkerlakjes: boekjes om te versturen 

 Kakkerlakjes zijn kleine boekjes met gedichten of 

verhalen om te versturen. Een mooie manier om een 

dierbare een hart onder de riem te steken in deze 

bijzondere tijd. Elk boekje heeft twintig pagina’s met 

prachtige teksten en illustraties van gevestigd en 

aanstormend talent.  

De boekjes zijn duurzaam gedrukt in Nederland en 

worden geleverd met een bijpassende envelop. De 

boekjes hebben verschillende onderwerpen: 

literatuur, poëzie, muziek, jong en culinair. Er is dus 

voor ieder wat wils! Als u hieronder op de link 

(https://www.nozelheden.nl/c-4889565/kakkerlakjes/) 

klikt ziet u een overzicht van de boekjes. 

 

 
Picknicken 

 

 

Verras uw dierbare eens met een leuk uitje in deze 

tijd. Zoek van tevoren een mooie wandel- of fietsroute 

op bij u in de buurt en neem wat lekkers mee voor 

onderweg. Geniet samen van het heerlijke zonnetje. 

Een picknick organiseren is ook een goed idee! Er is 

vast een mooi natuurgebied met picknicktafel bij u in 

de buurt, waar u wat hapjes en lekkernijen kunt 

neerzetten. Zo heeft u een gezellige middag, als 

vanouds! 

 

 

Terugblik webinar Passage van 25 februari jl.  

 

 

 
Tijdens dit ‘live’ webinar vertelde Ada vanuit de studio 
in Eindhoven over de toekomstplannen van Passage. 
Daarna ging emeritus prof. dr. Kasper Boon – de 
ontwikkelaar van 60plusPlaza – dieper in op het 
thema eenzaamheid en vooral het voorkomen ervan.  
 
Hebt u, om welke reden dan ook, het webinar nog 
niet gezien? Via 60plusplaza kunt u dit terugkijken!  
 

Terugkijken 
Om naar de website van 60plusplaza te gaan typt u in 
de internetregel bovenaan uw scherm het volgende 
adres:

 
Vervolgens typt u uw inloggegevens in. Hiervoor 
moet u wel al aangemeld zijn bij 60plusplaza. Klik 
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daarna linksboven op de knop ‘webinars’ om het 
webinar van 25 februari jl. terug te kijken. 
Wachtwoord vergeten? Klik op de knop ‘wachtwoord 
vergeten’ en na intypen van uw mailadres ontvangt u 
per mail een nieuw (tijdelijk) wachtwoord.  
 
Aanmelden 
Heeft u zich nog niet voor 60plusplaza aangemeld? 

Dit kan door een e-mail te sturen naar: 
servicepunt@passagevrouwen.nl. U ontvangt dan 
binnen een week een inloginstructie. U kunt dan nog 
t/m juni gratis gebruik maken van alle leuke opties die 
de site biedt, zoals de puzzels, overpeinzingen, een 
cursus over de geschiedenis van de 
vrouwenbeweging etc.  
 

Verstuurbare knutselboekjes 

 

Okapi’s zijn kleine boekjes die u kunt versturen, waar 

de ontvanger iets van kan knutselen. Denk 

bijvoorbeeld aan een eiland, een stad of een 

aquarium van de Waddenzee.  

Het leuke aan deze boekjes is dat het ook een kaart 

is, die een mooie boodschap vertelt. Alle boekjes zijn 

12 pagina’s groot en zijn met zorg samengesteld door 

diverse illustratoren, schrijvers en ontwerpers! Als u 

op de link (https://www.nozelheden.nl/c-

3087739/okapi-s-verstuurbare-knutselboekjes/) klikt 

ziet u een overzicht van de boekjes. 

   
 

Raamspelletjes 

Maak het volgende raambezoek met uw kleinkinderen 

net even leuker met een raamspelletje. Denk aan boter-

kaas-en-eieren, galgje of een tekening maken.  

Voor de spelletjes gebruikt u speciale raamstiften die u in 

verschillende kleurtjes kunt kopen. Zo bent u actief bezig 

met uw kleinkind of vriendin, terwijl u zich niet druk hoeft 

te maken over de afstand en het contact! De raamstiften 

in verschillende kleuren kunt u vinden door op de link te klikken.    
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Cupcakes 
Regiocoördinator van Drenthe Noordenveld, Miny 
de Groot, is lid van afdeling Vries. Om iedereen een 
hart onder de riem te steken en om verbondenheid 
te creëren heeft zij cupcakes gebakken en deze met 
een begeleidend briefje verpakt en bij de leden van 
afdeling Vries aan de deur gehangen. Dit heeft ze 
lopend gedaan, totaal 28 km in twee dagen. Een 
hele klus maar de reacties waren hartverwarmend. 
Als het goed is zitten de dames van Vries 
morgenmiddag allemaal te genieten van de 
bakkunsten van Miny. Een geweldig initiatief!.  
 

7 werken van Barmhartigheid 

In Jorwerd zeggen ze ‘Warmhartigheid’. Mooi gevonden. Op de 

website van Nijkleaster komt iedere week (op zondag) een 

bericht over het weekthema en suggesties om daar zelf mee 

bezig te gaan. Ook in het Passage Magazine is er aandacht 

voor de 7 werken van Barmhartigheid. Passage Magazine 

besteedt in het lentenummer aandacht aan afdeling Leek die 

samen met iemand van de commissie Religie een avondvullend 

programma maakte over de 7 werken van Barmhartigheid. 

In het Rijksmuseum hangt onderstaand schilderij over de 7 werken van barmhartigheid. 

 

 

Recept: rabarber tiramisu 

Ingediënten: 

125 tot 150 gram lange vingers 

1 sinaasappel 

500 gram mascarpone 

500 gram kwark 

150 gram suiker 

1 pakje vanillesuiker 

300 gram rabarber (2 à 3 stengels) 

2 eetlepels pistachenootjes (ongezouten) 

Ovenschaal ±30 bij 20 cm 

Mixer of garde 

 

 

 



Bereiding: 

Was de rabarber en snijd in stukjes van 1 cm. Doe 50 gram suiker in een pan met 3 

eetlepels water en verwarm totdat de suiker is gesmolten. Draai het vuur daarna wat 

hoger en laat het mengsel borrelen. Als de bellen lichtbruin zijn, voegt u 2/3 van de 

rabarber toe. Laat de rabarber 5 minuten roerend zacht worden, voeg de laatste minuut 

de overige stukjes toe en laat het mengsel afkoelen.  

 

Verdeel de lange vingers over de ovenschaal (gesuikerde kant naar beneden), pers de 

sinaasappel en besprenkel de koekjes hiermee. Mix de mascarpone, kwark, 100 gram 

suiker en vanillesuiker met een mixer, totdat dit egaal is. 

Verdeel het kwark-mengsel over de lange vingers en strijk glad. Schep vervolgens de 

rabarber-saus er over en laat het minimaal 1,5 uur opstijven in de koelkast. Als de 

tiramisu voldoende is opgestijfd, hakt u de pistachenoten in grove stukken en strooit u 

die erover.  

Het recept leest u via de link terug. Eet smakelijk!   

 

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

maatschappelijke vrouwenbeweging, voor alle leden. Redactie: Passage Magazine, 

Servicepunt Passage. Contact: redactie@passagevrouwen.nl. 
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