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Beste Passage-vrouw, 

 

Hoe gaat het met u? Kunt u zich vermaken met de tips die wij delen in deze 

nieuwsbrieven? Wij krijgen regelmatig mailtjes doorgestuurd van verschillende afdelingen 

met leuke ideeën die de afdelingen bedenken, om toch samen met de leden en de 

vereniging bezig te zijn. Deze maand leest u in de nieuwsbrief onder andere over de 

verschillende jubilea die zijn gevierd, leuke ideeën vanuit de afdelingen, Paasbrunch en 

een nieuw recept. Heeft u een leuk idee voor deze nieuwsbrief dat u wilt delen? Stuur uw 

tip naar: redactie@passagevrouwen.nl 

 

Vieringen jubilea 

Misschien heeft u op Facebook of Twitter al voorbij zien komen dat er veel jubilea van 

verschillende leden gevierd zijn. Iedere afdeling pakt dit op haar eigen, originele manier 

aan. Afdeling Winsum en omstreken heeft er een feestje van gemaakt en de leden buiten 

een bos bloemen uitgedeeld, zodat er nog wel even contact kon worden gezocht met 

elkaar!  

 

Afdelingen Giessenburg en Surhuisterveen-Opende hebben meerdere jubilea gehad. De 

jubilarissen zijn al lang lid; het loopt uiteen van 25 jaar tot wel 65 jaar! Afdeling 

Surhuisterveen-Opende bracht de leden een bezoekje aan de deur met een mooie bos 

bloemen en geborduurde handdoek. Afdeling Giessenburg ging langs met een 

serveerplank met inscriptie en een mooi bloemstukje.  

 

Afdeling Staphorst-Rouveen verraste de leden thuis met een prachtige bos bloemen in de 

kleuren van Passage. Gefeliciteerd dames!  
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 Ideeën afdeling 

 

Afdeling Winterswijk heeft niet stil gezeten en deelt graag 

wat leuke ideeën met u. Allereerst hebben zij een 

opkikkertje gemaakt, dat zij uitdelen aan de leden. 

Verschillende dames gaan op pad met de opkikkertjes en 

doen deze door de brievenbussen van de andere leden of 

maken even een praatje aan de deur. Wat een fijne manier 

om met elkaar in contact te blijven! 

 

Ook organiseert afdeling Winterswijk elke dinsdagmiddag 

een fietsroute vanaf het centrum. De leden die zin hebben 

om een middag te gaan fietsen, kunnen zich daar melden 

met een eigen versnapering voor onderweg. Iedereen kiest 

een maatje om mee te fietsen en vervolgens gaan zij 

samen op pad.   

    

 Paasbrunch 

 

 

 

 

 

 

 

Pasen staat al bijna voor de deur, heeft u al een activiteit 

bedacht voor deze dagen? Wij hebben een origineel idee 

voor u! In plaats van dat u voor zichzelf bezig gaat met de 

Paasbrunch, kunt u een brunch voor een ander maken. 

Spreek met een vriendin, familielid of medelid af om voor 

elkaar een Paasbrunch te maken. U bepaalt zelf hoe 

uitgebreid u de brunch wilt maken en hoelang u hiervoor in 

de keuken wilt staan. De brunchpakketten brengt u voor 

Pasen bij elkaar langs, zodat het voor u beide een 

verrassing is wat u met Pasen gaat brunchen!  

 

Online-concerten Concertgebouw  

Het Concertgebouw organiseert regelmatig online-

concerten in verschillende genres. Alle concerten die 

momenteel plaatsvinden, kunt u vanuit huis volgen. In de 

maand april is er een concert van Brahms’ Ein deutsches 

Requiem. De zevendelige compositie uit 1868 werd met zijn 

zeventig minuten, zijn langste en indrukwekkendste 

compositie tot dan toe en zou dat vervolgens ook blijven. 



Op de website hieronder bestelt u kaartjes voor dit online-

concert.  

https://www.concertgebouw.nl/concerten/online-concert-brahms-

ein-deutsches-requiem/22-04-2021  

  

 Boek: Een schitterend vergeten leven 

 

In ‘Een schitterend vergeten leven’ vertelt Toni Boumans 

het verhaal van Frieda Belinfante. Zij was de eerste 

vrouwelijke dirigent van Nederland en trad op in het 

Concertgebouw met een eigen kamerorkest, totdat haar 

carrière werd getorpedeerd door de oorlog. Toen de nazi’s 

binnenvielen, ontbond ze haar orkest en werd ze, hoewel 

van joodse komaf, actief in het verzet. Ze was een van de 

drijvende krachten achter de aanslag op het Amsterdamse 

bevolkingsregister in 1943.  

 

Na de oorlog vertrok ze, volkomen ontgoocheld, aan boord 

van het passagiersschip ‘Queen Mary’ naar Amerika, om 

nooit meer naar Nederland terug te keren.  

‘Levendig portret van een vergeten verzetsvrouw, Frieda 

Belinfante.’ – de Volkskrant 

Een schitterend vergeten leven – Toni Boumans. Uitgeverij 

Balans € 21,99 e-book € 9,99. 

 

 https://www.bookspot.nl/boeken/een-schitterend-vergeten-leven-
9789460038150?gclid=CjwKCAjw6fCCBhBNEiwAem5SOytChON
9UiG 
JoejsMLnYIHDR1sLi8T_m0aSqK-
8QGHm9ZFliJu9RgRoCgusQAvD_ 
BwE&gclsrc=aw.ds 
 
 
 
 

 Recept: Kaneelhaasjes van bladerdeeg 

 

 

Deze maand hebben wij een echt Paasrecept voor u, wat u 

kunt maken voor bij de Paasbrunch! Voor deze 

kaneelhaasjes heeft u maar 6 ingrediënten nodig: 
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- 270 gram vers bladerdeeg 

- 50 gram ongezouten roomboter 

- 2 el lichte basterdsuiker 

- 1 tl kaneel 

- 1 tube decoratiestiften Dr. Oetker 

- 12 mini-meringues salted caramel (of slagroom of 

witte paaseitjes) 

 

Verwarm de oven voor op 200 graden. Leg het bladerdeeg 

op het werkblad en halveer in de breedte. Meng de boter, 

basterdsuiker en kaneel tot een glad mengsel. Besmeer 

hiermee het midden van 1 lap van het bladerdeeg, laat een 

rand van 1 cm aan de korte zijden vrij. Bestrijk die randen 

met wat water. Leg het andere plak deeg op de plak met het 

botermengsel.  

Druk de met water bestreken zijkanten stevig aan met een 

vork. Snijd de deegplakken in de lengte in 12 repen van 1 

cm breed. Pak de uiteinden van elke reep, breng naar 

elkaar toe en wikkel twee keer om elkaar heen. 

 

Leg de haasjes op een bakplaat met bakpapier met de 

kaneelsuiker naar boven. Bak in ca. 15 min. in het midden 

van de oven goudbruin en gaar. Laat de haasjes afkoelen 

en spuit op elk haasje een drupje wit decoratieglazuur. Druk 

hierop een mini-meringue als staartje, slagroom of witte 

paaseitjes kunt u hier ook voor gebruiken. 

 

https://www.ah.nl/allerhande/recept/R-R1193696/kaneelhaasjes-

van-bladerdeeg 

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

maatschappelijke vrouwenbeweging, voor alle leden. Redactie: Lindy van Ramshorst, 

Servicepunt Passage. Contact: redactie@passagevrouwen.nl.  
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