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Beste Passage-vrouw, 

De zomer is de uitgelezen periode om leuke dingen te ondernemen en gelukkig kan dat nu 

ook weer. In deze nieuwsbrief extra veel leuke uitjes maar ook leuke dingen om thuis te 

doen: twee makkelijke recepten en een beschrijving om zelf een citronellakaars te maken 

bijvoorbeeld. Of misschien grijpt u de laatste kans aan om een Zomerverhaal te schrijven 

waarmee u een publicatie in Passage Magazine kunt winnen en het boek Schrijverig van 

schrijfcoach Kelly Meulenberg. We hopen dat we u genoeg inspiratie hebben gegeven om 

leuke dingen te doen.  

Hartelijke groet, Passage 

 

Jubileum en een lintje 

In deze nieuwsbrief twee feestelijkheden:  

Passage Bergschenhoek bestaat dit 

jaar 70 jaar en  

mevrouw Rika Westenbroek-Bouwers 

kreeg een Koninklijke onderscheiding 

voor haar vrijwilligerswerk.  

Namens Passage van harte gefeliciteerd! 

 

Oproep: wilt u meewerken aan het Passage herinneringsboek? 

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 suggesties 

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

weten via: servicepunt@passagevrouwen.nl.  

 

Samenwerking 60PlusPlaza 

Om u in coronatijd wat afleiding te bieden, is Passage vorig jaar een samenwerking 

aangegaan met het digitale platform 60PlusPlaza, opgezet door emeritus hoogleraar 

Kasper Boon. Na nog een verlenging met een half jaar tot juli van dit jaar, is er nu toch 

echt een einde gekomen aan deze mooie samenwerking.  



Hebt u genoten van alles wat het platform te bieden heeft? Het staat u vrij om zelf een 

abonnement te nemen. U kun zich aanmelden via https://60plusplaza.nl.  

 

Regiovergadering  

In het najaar staan de regiovergaderingen voor de afdelingsteams gepland.  

De contactpersoon van de afdeling heeft hiervoor al een uitnodiging ontvangen of ontvangt 

deze binnenkort. 

Tentoonstelling ‘Tijd en Eeuwigheid’  

Het Bijbels Museum biedt u met zijn reizende tentoonstellingen 

op locaties schoonheid, bezinning en bezieling. In Den Haag 

vindt u de prikkelende cross-over tentoonstelling Tijd en 

Eeuwigheid. Poëzie in beeld en woord . Tijd en Eeuwigheid 

toont verbluffende papierkunstobjecten van 

Annita Smit naast nieuwe gedichten van vijf 

eigentijdse dichters: Gershwin Bonevacia, 

Babs Gons, Marjolijn van Heemstra, Iduna Paalman en Mustafa Stitou. 

Het draait om de directe relatie tussen de kunst en de kijker: ‘Het hoofd 

mag uit, het hart mag aan’. Meer informatie is te vinden op: 

https://www.bijbelsmuseum.nl/  

 

Bezoek een kloostertuin 

In de middeleeuwen waren kloostertuinen meestal centraal gelegen tussen de 

kloostergebouwen. De tuinen hebben historisch gezien verschillende bestaansredenen.  

De kruidentuin (herbularius) had vooral een geneeskundige functie. Teksten uit de 

Romeinse en Griekse tijd werden vooral in kloosters bewaard, daardoor was er in de 

middeleeuwen een voor die tijd redelijke geneeskundige kennis aanwezig. Daarnaast 

bestond de vroegmiddeleeuwse kloostertuin ook vaak uit een moestuin (hortus) en een 

boomgaard. Deze tuinen hadden vooral een nuttigheidsfunctie en behoefden niet veel 

versiering. Op de website https://inspiratie-tuinen.nl/ vindt u een lijst met klooster- en 

kerktuinen in Nederland.  

 

 

https://60plusplaza.nl/
https://www.bijbelsmuseum.nl/
https://inspiratie-tuinen.nl/


 

Recept: ijskoffie zonder blender 

Lekker op een warme dag: verkoelende ijskoffie. Voor twee personen: roer 

8 ijsblokjes, 350 ml halfvolle melk, 60 ml afgekoelde sterke koffie of 

espresso en twee eetlepels caramelsiroop door elkaar en klaar.  

Een toef slagroom erop maakt de ijskoffie extra feestelijk! 

 

 

Verhalen van karton 

De Franse kunstenares Eva Jospin creëert met 

simpel bruin karton indrukwekkende monumentale 

installaties. Je waant je in een wereld vol bomen, 

struiken en fantasierijke bouwsels die een 

sprookjesachtige, mysterieuze sfeer oproepen. De 

indrukwekkendheid zit hem niet alleen in de omvang, maar juist ook door de aandacht voor 

details. Elk blad, elke bloem en elke tak zijn met precisie geknipt, uitgesneden en over 

elkaar gelegd. Het werk van Eva Jospin is voor het eerst te zien in Nederland: de 

tentoonstelling Paper tales in het Noord Brabants museum, t/m 19 september. 

 

Lekker lezen: Koffers vol tranen 

Koffers vol tranen geeft een inkijkje in het leven van vrouwen 

die allemaal koffers vol tranen met zich mee zeulen, maar 

gelijk ook krachtig genoeg zijn om door te lopen. Ze vinden 

ieder hun weg in het doolhof dat Leven heet. Vrouwen van 

deze tijd en tegelijkertijd vrouwen van alle tijden. 

Hoofdpersoon is Ida, een vrouw van 66, die afscheid neemt 

van haar leven als werkende vrouw en haar eigen weg gaat 

zoeken. Maar het verhaal neemt je ook mee in de gedachten 

en overwegingen van steeds een andere vrouw: moeder 

Nelly, die bekneld zat in een katholiek milieu, dochter Ella, die 

worstelt met keuzes en dilemma’s, muze Bernadette, die de 

valse start in haar leven probeert te overwinnen. Daarnaast komen inspiratiebronnen 

voorbij die de vrouwen gebruiken om uit het labyrint te komen. €19,50 ISBN: 

9789080871571 

 

Tien creatieve zomerprojecten om vol te houden 

1. Begin de dag met een positief zinnetje 

2. Gooi elke dag een stuk zwerfvuil in de vuilnisbak 

3. Schrijf een biografie van drie regels over een fictief persoon  



4. Fotografeer elke dag een plant in de tuin of op het balkon en zie hoe-ie groeit afsterft 

5. Inspiratie: ‘Elke dag een draadje is een hemdsmouw in een jaar’ 

6. Schrijf ’s avonds drie goede dingen op die de dag heeft gebracht 

7. Verzamel mooie, inspirerende citaten 

8. Teken elke dag iets op z’n kop 

9. Spreek met iemand af om op exact hetzelfde moment een foto te maken 

10. Vat de dag samen in één zin 

Museumuitje: Herstory – vrouwen, verhalen, verandering  

In samenwerking met Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis, 

organiseert museum van Loon (Amsterdam) de 

tentoonstelling Herstory - vrouwen, verhalen, 

verandering. Verhalen uit de geschiedenis 

worden nogal eens verteld aan de hand van 

mannelijke hoofdrolspelers. De rol die vrouwen 

speelden in de loop van de geschiedenis blijft 

daarmee onderbelicht. Aan de hand van 

portretten van vrouwen in het museum vertelt de 

tentoonstelling het verhaal van een aantal van 

deze vrouwen uit de 19de en 20ste eeuw. Atria 

plaatst hun verhalen – ingebed in een 

welgesteld sociaal milieu – in een bredere 

maatschappelijke context. Scenes uit de levens 

van vrouwen tonen gezamenlijk hoe zij 

verandering bewerkstelligden in hun eigen omgeving; illustreren hoe mede door hun 

handelen de tijdgeest veranderde; en laten zien hoe geschiedschrijving langs vrouwelijke 

lijn een impactvolle toevoeging vormt op de bestaande mannelijke narratieven. Tot en met 

29 augustus. Informatie: https://www.museumvanloon.nl/programma/144 

 
Antoinette de Bach-van Loon (1893-1981) scheidde 

al na een jaar van haar man, lang voordat dit 

geaccepteerd was. Beeld Museum Van Loon 



Recept: pindakaas 

Pindakaas zelf maken is heel makkelijk en is veel goedkoper dan 

de dure pasta’s zonder toevoegingen. Pure pasta maak je zelf.  

Je hebt er wel een keukenmachine voor nodig.  

Leeg een zakje ongezouten pinda’s in de keukenmachine met een 

eetlepel arachideolie en een snuif zout. Laten draaien tot de 

gewenste substantie. Klaar!  

 

Maak een citronellakaars 

Benodigdheden: 

-Bijenwaskorrels* 

-Kokosolie 

-Glazen potje 

-Lont  

-Geurolie citroengras* 

-Satéprikker of knijper 

-Leeg blikje 

-Steelpannetje 

Meng de bijenwaskorrels met kokosolie in het lege blik. De verhoudingen zijn 2/3 bijenwas 

en 1/3 kokosolie. Breng in de steelpan water aan de kook en zet het blikje erin. Als het 

mengsel helemaal gesmolten is even af laten koelen en 20-40 druppels geurolie 

toevoegen (of meer naar wens).  

Knoop de lont vast aan het midden van een satéprikker of knijper. Leg de prikker 

horizontaal op een glazen potje zodat de lont mooi recht en helemaal tot onder in het potje 

hangt. Vul het potje met het bijenwasmengsel en laat goed hard worden. Knip dan de lont 

wat korter. Na een week zijn de kaarsen hard klaar voor gebruik! 

* te koop bij Dille & Kamille. 

Schrijf een zomerverhaal en win een publicatie in Passage Magazine en een boek! 

In het zomernummer van Passage Magazine staan een 

heerlijk zomerverhaal en 22 schrijftips om zelf een mooi 

verhaal te schrijven. Doe mee en stuur uw verhaal vóór 23 

augustus in en win het boek Schrijverig van schrijfcoach Kelly 

Meulenberg. Het thema is: Nu corona voorbij is...  

 

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. 
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