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Beste Passage-vrouw, 

 

Het jaar is alweer even van start gegaan en we zitten nog midden in de winter. Tijd om activiteiten 

binnen te ondernemen zoals lekker lezen of een film kijken, in de nieuwsbrief geven we genoeg tips. 

En als het zonnetje toch even schijnt: erop uit. Bewandel eens het pad van een boswachter. Garantie 

voor nét iets andere paden en een kijk op het bos. Verder in deze nieuwsbrief: een oproep om mee te 

werken aan een nieuwe rubriek in Passage Magazine: interviews over relaties. Hoe blijf je blij met je 

partner na een huwelijk van 25, 30, 40, 50 of zelfs 60 jaar?  

 

Wij horen graag wat u van deze nieuwsbrief vindt. Heeft u tips voor leuke bijeenkomsten, nieuwtjes of 

heeft u jubilea te vieren? Mail ons! info@passagevrouwen.nl Wij nemen deze aankondigingen graag 

op in de nieuwsbrief.  

Hartelijke groet, Passage 

 

 

Jubilea 

Passage Hoornaar vierde in oktober haar 70-jarig 

jubileum. Als cadeau kregen alle leden een 

speciaal samengesteld tijdschrift, vol met verhalen  

van diverse leden.  

Ook de afdeling Krommenie vierde haar 75-jarig 

jubileum. Dat was op 17 november. Het was een 

gezellige bijeenkomst! 

 

 

 

Op eerste kerstdag 25 december werd Sjoeke Hofstra 100! Ze woont nog 

zelfstandig, is nog steeds actief lid van onze afdeling Oranjewoud en draait 

zelfs mee met één van onze leesgroepen.  

 

 

Namens Passage: van harte gefeliciteerd! 
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Oproep: stellen die willen meewerken aan een interview voor Passage Magazine 

Voor een nieuwe rubriek in Passage Magazine zijn we op zoek 

naar stellen die geïnterviewd willen worden over hun relatie. 

Hoe houden jullie het leuk? Doen jullie veel samen of juist niet? 

Wat is jullie geheim? Als u het leuk vindt om mee te werken 

kunt u een berichtje sturen naar: 

servicepunt@passagevrouwen.nl. Onze redacteur Anne-Marie 

Kouwenhoven, neemt contact met u op. 

 

 

Schrijf jezelf eens een brief: Lieve ik… 

Een brief schrijven aan jezelf is een manier om 

even stil te staan, te reflecteren, je bewust te 

worden van waar in je leven je nu eigenlijk bent. 

Het helpt je loslaten, koesteren én het biedt 

nieuwe inzichten. Je kunt in alle vrijheid 

terugblikken of juist vooruit. En het fijne van een 

brief schrijven aan jezelf: alles mag en niks moet. 

 

 

Terugkijken via NPO: #Dorhout - op leeftijd in Nederland 

 

De coronapandemie laat zien dat ouderen worden gezien als 

één grote groep kwetsbare mensen. Tijdens de eerste golf 

werden verpleeghuizen hermetisch afgesloten en hadden 

‘deze kwetsbare ouderen’ minimaal contact met hun 

geliefden en familie. Ouderen die zelfstandig woonden 

moesten binnenblijven. Alleen André Rieu en ‘heimwee 

televisie,’ onder het genot van een advocaatje, boden nog 

troost. Aan de oudere zelf werd niets gevraagd. Na de eerste roze wolken van saamhorigheid kwamen 

er barsten in de solidariteit. Kijk terug via NPO-start https://www.npostart.nl/dorhout-op-leeftijd-in-

nederland/VPWON_1323224 
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Het kleine dingenboekje: gelukkig worden van kleine dingen 

 Bonnie Nottroth is bekend van haar YouTube-kanaal en 

Instagram-account ‘Bij Bonnie’. Via haar vlogs laat ze zien 

wat haar bezighoudt en daarbij vindt ze het vooral belangrijk 

om stil te staan bij kleine dingen. Ze wordt net zo gelukkig 

van een reis naar Vietnam als van een avondje in pyjama met 

een vriendin en haar katten.  

'Het kleine-dingen-boek' staat vol met 240 vragen – 60 

vragen per seizoen – variërend van ‘Welke feestoutfit draag 

je eigenlijk te weinig?’ tot ‘Waarover ging je laatste gesprek 

met een bejaarde?’. Door af en toe een vraag te 

beantwoorden sta je even stil bij een fijn moment dat anders 

misschien ongemerkt voorbij zou zijn gegaan. Extra leuk is 

dat je elke vraag drie jaar op rij kunt beantwoorden.  €21,99 

ISBN: 9789463493222  

 

 

Filmtip: Borgen  

 

Spannende politieke serie die zich afspeelt rond 

een burcht (Borgen) in Kopenhagen, 

Denemarken. Hoofdrolspeelster Birgitte Nyborg 

wordt onverwachts verkozen tot eerste 

vrouwelijke premier van Denemarken. Al snel 

komt ze erachter dat haar nieuw verworven 

rechten en plichten hun tol eisen van haar 

privéleven en haar dierbaren. In haar nieuwe rol 

balanceert ze tussen carrière, privé, machtswellust, concurrentie, politieke intriges en een hongerige 

pers. Korte recensie van Fija Klunder: ‘De mooiste serie die ik tot nu toe gezien heb. De eerste 10/20 

afleveringen dan. Daarna wordt het langdradig.’ 

O.a. te zien op Netflix en NPO Start 

 

Oproep: lees- en filmclubs 

In 2022 verschijnen er nieuwe boek- en filmbesprekingen.  

Die sturen wij digitaal aan Passage leden, die zich hiervoor hebben aangemeld. 

Wilt u deze ook ontvangen stuur dan een mail naar: servicepunt@passagevrouwen.nl 

Bent u nog geen lid, meld u dan aan voor het landelijke lidmaatschap via: 

servicepunt@passagevrouwen.nl 

Bij voorbaat onze hartelijke dank. De eerste filmbespreking van 2022 is Kapsalon Romy. 
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Neem het pad van de boswachter 

 

Boswachters van Staatsbosbeheer hebben hun 

favoriete paden verzameld en op hun site gezet. In 

een overzicht staan per provincie verschillende routes 

aangegeven. Wanneer je er eentje aanklikt lees je het 

verhaal van de boswachter. Ze vertellen waarom het 

zo mooi is om daar te wandelen en waar je een 

uitkijkpunt kunt vinden. En ook fijn: ze geven tips waar 

je even op ademt kunt komen met een warm drankje. Dit zijn de boswachterroutes van 

Staatsbosbeheer.  

 

 

 

Recept: notentaart met karamel 

 

Benodigdheden: 

225 gram tarwebloem 

200 gram lichtbruine basterdsuiker 

½ theelepel zout 

225 gram ongezouten roomboter 

1 eetlepel margarine om in te vetten 

100 gram suikerstroop 

300 gram ongezouten notenmix  

• Verwarm de oven voor op 170°C. Kneed de bloem, 125 g basterdsuiker en het zout. Voeg 150 

g boter in blokjes toe en maal tot kruimelig deeg. 

• Vet de taartvorm in met margarine. Verdeel het deeg gelijkmatig over de vorm en druk stevig 

aan. Bak de taartbodem in 20 min. in het midden van de oven goudbruin. Laat 30 min. 

afkoelen. 

• Doe de keukenstroop met de rest van de basterdsuiker en de rest van de boter in een pan met 

dikke bodem en breng aan de kook. Laat het mengsel 5 min. zachtjes koken en roer dan de 

notenmix erdoor. 

• Schep het mengsel in de taartbodem en bak de taart nog 10 min. in het midden van de oven. 
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Lekker lezen: Ons zwijgen en ons spreken 

 

'Ons zwijgen en ons spreken' van Cathy Bonidan is een prijswinnende 

literaire roman die een fascinerende inkijk geeft in hoe in de vorige eeuw in 

de psychiatrie met kinderen werd omgegaan. Annes oom is directeur van 

een psychiatrische inrichting in Parijs. Anne raakt er bevriend met Beatrice, 

opgenomen wegens anorexia. Samen bekommeren ze zich om kleine Chiel, 

die vanwege zijn onaangepaste gedrag ‘de idioot’ genoemd wordt. Maar ze 

ontdekken dat er een manier is om contact met hem te krijgen. Jaren later 

ontdekt een psychologiestudent het dagboek van Beatrice. Waarom stopt 

Beatrice’ dagboek abrupt als ze veertien is? Waarom was Anne in de 

kliniek? En wat is er met Chiel gebeurd? 'Ons zwijgen en ons spreken' van 

Cathy Bonidan ISBN 9789023960348 Prijs: €21,99 

 

 

 

Oproep: wilt u meewerken aan het Passage herinneringsboek? 

 

In 2024 bestaat Passage 25 jaar en zal de landelijke vereniging 

ophouden te bestaan.  De projectgroep ‘herinneringsboek’ is 

gestart met de opzet voor het maken van een Passage 

herinneringsboek en heeft hiervoor een professionele schrijver 

in de arm genomen. Het boek komt in het voorjaar van 2023 uit. 

Wilt u actief meewerken aan dit boek? Meld u dan aan voor de 

projectgroep! Of hebt u suggesties voor de inhoud? Misschien 

hebt u nog interessant materiaal uit de historie van Passage ‘op zolder’ liggen? We zijn vooral op zoek 

naar duidelijke foto’s of andere afbeeldingen ‘met een verhaal’ uit het rijke verleden van de (christelijke) 

vrouwenbeweging. Uw tips zijn welkom op herinneringsboek@passagevrouwen.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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