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Beste Passage-vrouw, 

 

Nog maar even en het is weer zomer. We hebben jammer genoeg nog niet veel kunnen 

genieten van mooi weer, maar gelukkig zien de voorspellingen er nu veel beter uit. En dat 

geldt niet alleen voor het weer! Inmiddels zijn steeds meer mensen gevaccineerd tegen het 

coronavirus en zijn de maatregelen versoepeld zodat we elkaar in het najaar hopelijk weer 

kunnen ontmoeten. Eindelijk kunnen we al die jubilea en Passage-bijeenkomsten inhalen. 

Op naar een mooie zomer!  

 

Passage Magazine nummer 2 komt eraan! 

Rond 12 juni a.s. ligt het nieuwste nummer van Passage bij u op de 

mat. Met in dit nummer: een interview met de 93-jarige mevrouw Jenny 

Schneider-van Egten. Haar hele leven heeft zij zich ingezet voor 

slachtoffers van seksueel misbruik.  

Lees ook columns, leuke uitjes, de zelfgemaakte sieraden van 

Margreet Hogeterp en een Zomerverhaal geschreven door één van 

onze redacteuren. 

 

Schrijf ook een zomerverhaal en win een boek 

In Passage Magazine nummer 2 staat niet alleen een mooi 

zomerverhaal, we geven u ook 22 handige schrijftips om zelf een 

geslaagd verhaal te schrijven. Stuur uw verhaal voor 23 augustus in en 

win het boek Schrijverig van schrijfcoach Kelly Meulenberg.  

 

Jubileum 

Afdeling Wijhe bestaat in mei 85 jaar. We hopen dat we in september kunnen starten met 

het jubileumfeest. Op 25 mei 1936 werd onze afdeling Meppel centrum opgericht. Nu zijn 

we 85 jaren verder en willen graag dit jubileum vieren. Dat gaan we doen op de 

eerstvolgende ledenavond. We hebben er zin in. In de eerste plaats omdat we na zo’n 

lange tijd iedereen willen zien en horen en in de tweede plaats omdat we ook ‘feestelijk’ bij 

elkaar willen zijn. 

 



Oproep: werk mee aan het herinneringsboek Passage 

In 2024 bestaat Passage 25 jaar. De projectgroep ‘herinneringsboek’ is onlangs gestart 

met de opzet voor het maken van een Passage herinneringsboek. Het boek komt 

waarschijnlijk in 2023 uit. Wilt u actief meewerken aan dit boek en/of heeft u sugggesties 

voor de inhoud of leuke tips uit de rijke historie van Passage en haar voorlopers: laat dat 

weten  via: servicepunt@passagevrouwen.nl.  

 

Verhalen uit de oorlog 

De website getuigenverhalen.nl biedt een groot 

aantal interviews aan die geraadpleegd kunnen 

worden. Eén van de onderdelen zijn de 

zogenaamde Sobibor interviews. Soms 

emotioneel, soms afstandelijk vertellen zij over hun door de oorlog verstoorde leven, de 

mensonterende omstandigheden in het kamp, hun ontsnapping en hun leven na de oorlog. 

De leider van de opstand vertelt gedetailleerd over de voorbereiding en uitvoering van de 

massale uitbraak. Ook zijn interviews te zien met twee Poolse omwonenden van het kamp 

en een overlevende van de opstand in het crematorium van Auschwitz-Birkenau. 

 

Zoek de verborgen letters in de vernieuwde 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. 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 

 

Thriller: De redding van Jesse Woods 

Juni is de maand van het spannende boek. De thriller De redding van 

Jesse Woods van Chris Fabry gaat over Matt die vastbesloten is om de 

waarheid te achterhalen achter de enige belofte die zijn toenmalige 

vriendinnetje Jesse Woods ooit brak. Een aangrijpende coming-of-age-

roman over het verliezen van onschuld en de bevrijdende kracht van de 

waarheid. De redding van Jesse Woods door Chris Fabry. Prijs: € 22,50 

ISBN: 9789029729932 

 

http://getuigenverhalen.nl/home
http://www.passagevrouwen.nl/
http://getuigenverhalen.nl/home


 

Recept: Zeer snelle appel crumble 

Verwarm de oven voor op 200C. Schil 3 appels en snijd ze 

in kleine stukjes. Leg ze in een ingevette ovenschaal en 

strooi er een beetje kaneel overheen en eventueel een 

eetlepel suiker.  

Meng 75 gram suiker, 100 gram roomboter en 140 gram 

bloem tot een kruimelig deeg. Verdeel over de appels en 

zet een half uurtje in de oven. Ook lekker met rabarbercompote of vanille-ijs.  

 

Ethiopisch christelijke kunst in Nijmegen 

In de Paraplufabriek in Nijmegen zijn van de zomer 

Ethiopische iconen te zien. De iconen brengen 

Bijbelse verhalen tot leven en tonen het religieuze 

leven in Ethiopië, met rituelen en processies op 

bijzondere feestdagen. Ook worden dagelijkse taferelen in beeld gebracht, zoals de 

handarbeid van vrouwen of de jacht op wilde dieren door mannen. Er zitten seriematige 

werken bij, maar ook topstukken. 

Paraplufabriek, Van Oldenbarneveltstraat 63-A. Open van woensdag tot en met zondag 

tussen 12.00 en 17.00 uur. 

 

DIY: Kruiden drogen 

Kruiden – voor de keuken of in de thee – hebben in de 

zomer de meest intense smaak en geur. Pluk het liefst 's 

ochtends vroeg, als de dauw net is opgedroogd. De planten 

zijn dan lekker fris en stevig, en de zon heeft de aromatische 

olie in het blad nog niet kunnen verdampen. 

Kruiden met stevige stengels en blaadjes drogen het makkelijkst en behouden lang hun 

smaak, aroma, kleur en vorm. Denk aan laurier, rozemarijn, salie en tijm. Kruiden met 

grote, sappige blaadjes zoals basilicum en munt zijn geschikter om in te vriezen. 

 

 

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

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

Servicepunt Passage. Tips en reacties: redactie@passagevrouwen.nl. 

Passage-vrouwen, ‘VOORUIT’ – nr. 15, 03-06-2021 - 15 

 

 

mailto:redactie@passagevrouwen.nl

