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Beste Passage-vrouw, 

 

Langzaamaan kunnen we weer wat meer ondernemen. En het mooie lenteweer helpt daarbij! 

Wandelen is nog leuker als alles in bloei staat, toch? Deze maand in de nieuwsbrief: verschillende 

leden ontvingen een koninklijke onderscheiding, leuke ideeën vanuit de afdelingen, een boek over 

Máxima en een zonnig recept. En: bezoek onze nieuwe website, los de puzzel op en win een leuke 

prijs! Heeft u een leuk idee voor deze nieuwsbrief dat u wilt delen? Stuur uw tip naar: 

redactie@passagevrouwen.nl 

 

Lintjesregen 

Ook dit jaar zijn verschillende Passageleden onderscheiden 

met een lintje. Riet Dubbelman-Jansen (foto), 

afdelingscoördinator van Heemskerk en lid van Vrouwenplein 

NH heeft een lintje ontvangen! En om het nog feestelijker te 

maken, kreeg haar man er ook één. Ook Anneke-Holwerda-

Smit (lid) Afd. Heemskerk werd onderscheiden met een lintje.  

Joke Landheer-Kort, Bep Mans-van den Brink en Henny 

van den Berg-Niekerk kregen een Koninklijke onderscheiding. Passage Doorn zou dit jaar haar 

100-jarig jubileum vieren en mede voor hun inzet daarvoor, kregen zij hun onderscheiding. 

Passagelid Fokje Harmers is benoemd tot lid van de Orde van Oranje-Nassau. Janny de Groot-

Kuiper, is benoemd tot lid in de orde van Oranje Nassau. Naast de NCVB/Passage zette Janny 

zich in voor de plaatselijke bibliotheek, de Protestantse Gemeente van Uithuizen en de 

wereldwinkel. Bij de laatste twee was haar man Geert ook vrijwilliger en zo kreeg het echtpaar 27 

april samen een telefoontje van de Burgemeester. Marietje Besselink-Spekkink (78) uit 

Steenderen kreeg een lintje van de burgemeester. Ze was  totaal verrast: ‘Het was een mooie dag. 

Het heeft wel wat, zo bij huis.’ Van harte gefeliciteerd allemaal, namens Passage! 

Bekijk de nieuwe website van Passage en win! 

Onze site is opgefrist en vernieuwd. Met natuurlijk 

bekende onderwerpen, maar nu beter 

doorzoekbaar en duidelijker. Met informatie over de 

vereniging, de mooiste interviews uit Passage 

Magazine en verhalen over onze internationale 

projecten.  

In de website zijn 8 letters verstopt. Vorm een 

woord van de gevonden letters en win een theepakket. We verloten twee pakketten.  

mailto:redactie@passagevrouwen.nl
https://www.passagevrouwen.nl/html/index.php


Klik op de volgende link om gelijk naar de website te gaan: www.passagevrouwen.nl. Stuur uw 

gevonden woord voor 1 juli 2021 naar: oplossingpuzzel@passagevrouwen.nl 

Luister een podcast of audioverhaal 

Op de website van het museum het Catharijneconvent zijn 

verschillende interessante audioverhalen te beluisteren. Zoals een 

lezing van Paul Bröker, voormalig directeur van Helikon, over dat er in 

de middeleeuwen veel nieuwe thema’s in de beeldende kunst 

ontstonden waarover de Bijbel niet spreekt, maar die het lijden van 

Jezus nog sterker invoelbaar maken.  

https://www.catharijneconvent.nl/body-language-audio/ 

 

Boek: Máxima 50 jaar 

Ter gelegenheid van haar vijftigste verjaardag schreef econoom en 

cultuurhistoricus Marcia Luyten Moederland, een biografisch portret in twee 

delen over Máxima Zorreguieta. Luyten laat zien hoe onze koningin Máxima is 

gevormd door haar geboorteland Argentinië. Toen ze werd geboren was het 

land in verval. Argentinië was een grootse toekomst misgelopen en vluchtte in 

nostalgie. De Argentijnse tragedie speelt ook binnen de familie een rol wanneer 

haar vader toetreedt tot de militaire regering. Wat in Máxima’s jeugd 

vanzelfsprekend was, zal diepe sporen trekken in haar latere leven. Máxima 

steekt over van Buenos Aires naar Wall Street en de jetset van Manhattan, maar pas nadat ze een 

persoonlijke strijd heeft geleverd. € 26,95 ISBN 9789403194806  

Recept: kersenijsjes  

Ingrediënten  

• 350 gram Griekse yoghurt 

• 80 gram honing 

• 2 eetlepels kersenjam  

• 12 verse rijpe zoete Hollandse kersen of kersen op sap, of de 

   diepvries  

• 25 gram witte chocolade 

• vanillestokje   

• 4 siliconen ijsvormpjes met stokjes 

Bereiding 

1. Meng de honing en vanille door de Griekse yoghurt. 

2. Verwarm op laag vuur 2 eetlepels jam in een pannetje. 

3. Schep 2 eetlepels Griekse yoghurt in een kommetje en schep hierop de 2 eetlepels 

verwarmde jam. 

4. Roer in 1 slag de jam door de Griekse yoghurt zodat een marmereffect ontstaat. 

http://www.passagevrouwen.nl/


5. Snijd de kersen in plakjes en leg in de vormpjes. 

6. Hak de chocolade fijn en roer door de yoghurt. Giet een deel yoghurt in de vormpjes en dan 

een deel yoghurt met de jam en vul het vormpje. 

7. Druk er nog wat plakjes kers in en strooi er eventueel nog wat chocoladerasp over. 

8. Prik de stokjes er in en zet minimaal 6 uur in de vriezer. 

Passage Chatbox, doet u mee? 

Op de website van 60PlusPlaza staat ook de Passage Chatbox. Hoe komt u daarin? 

1. Typ in de adresbalk bovenaan de pagina: academieportal.nl/60plusplaza-passage 

 

 

 

2. Nu ziet u het vierkante inlogscherm van 60PlusPlaza.  

    Hier vult u uw inloggegevens in die u bij uw aanmelding heeft ontvangen.  

3. Kies Gemeenschapshuis  

4. Klik op het klokje 

5. Klik op Open cursus 

6. Vul hier uw zelfgekozen bijnaam in (uw eigen naam invullen kan ook) 

7. Ik heb een wachtwoord: NIETS INVULLEN  

8. Kies eerst aan de linkerkant Passage Chatbox 

Hier leest u: Welkom op de Passage Chat. U kunt nu naar beneden scrollen en uw bericht typen. 

Op maandagavond 10 mei a.s. van 18.30-19.30 uur kunt u chatten met andere Passagevrouwen.  

Voor deelname, log in zoals hierboven wordt beschreven. De volgende keer wordt deelname aan 

het FORUM (ook aan de linkerzijde) toegelicht. Doet u mee?  

 

Dagje uit: pluktuin 

Het wordt er weer voor: bloemen plukken. In verschillende pluktuinen in 

Nederland kunt u terecht. In april en mei bijvoorbeeld in Stoutenburg bij 

Amersfoort. Bij de pluktuin zit ook een theehuis. Van half april tot eind mei 

kunt u hier tulpen plukken en vanaf juli kunt er terecht voor een 

zomerboeket: https://pluktuinstoutenburg.nl/ en voor in de agenda: bij 

Plukgeluk in Winterswijk kunt u terecht vanaf juni. https://doityourselves.nl/ 

In Essenhoeve in Cadzand zijn er bloemen vanaf juli. 

 

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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