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Beste Passage-vrouw,  

Deze vierde, extra nieuwsbrief staat in het teken van ontspanning. De telefooncirkel van Achlum, gratis lezen 

van e-books, en een fijne puzzel. Heeft u een goed idee voor de nieuwsbrief? Of wilt u iets kwijt? Stuur uw tip 

of uw opmerking naar de redactie: redactie@passagevrouwen.nl                                           

 

 Terugblik: Dodenherdenking en Bevrijdingsdag op 4 en 5 mei 

Dodenherdenking op 4 en Bevrijdingsdag op 5 mei zagen er dit jaar 

anders uit dan anders vanwege het coronavirus. De Dodenherdenking 

op de Dam werd zonder publiek gehouden. Koning Willem-Alexander 

en koningin Máxima hebben zoals gewoonlijk op 4 mei een krans 

neergelegd bij het Nationaal Monument op de Dam. Na de 

kranslegging hield de koning op de lege Dam een toespraak. Dit jaar 

zouden we eigenlijk samen 75 jaar vrijheid vieren. Laten we hopen 

dat we dit in de toekomst weer kunnen doen. 

Willem te Voortwis en Yolanda Tangelder die een bijdrage zouden 

leveren aan onze themadag over 75 jaar vrijheid, hebben het lied en 

verhaal dat zij zouden laten horen vrijgegeven. Het verhaal is als 

bijlage bij deze nieuwsbrief meegestuurd het lied heet ‘Je eigen huis’ 

en is te vinden op Youtube via: https://youtu.be/_xMGqoRyv5o 

  

 

Blijf in beweging 

Kom thuis tot rust in deze zware tijd met yoga en schuif uw fysieke en 

mentale beslommeringen terzijde. Op het YouTube kanaal Yoga with 

Adriene vindt u toegankelijke yogafilmpjes. Zoals yoga voor mensen 

in een rolstoel of voor als u angstig bent of stress heeft. Heeft u liever 

yoga-instructies in het Nederlands? Kijk dan eens op het YouTube 

kanaal Stoel Yoga. Een andere manier om in beweging te blijven: 

Nederland in Beweging op Omroep Max. Elke doordeweekse dag om 

09:15 uur NPO1 op tv.  

 

 

  

https://youtu.be/_xMGqoRyv5o
https://www.youtube.com/watch?v=FrVE1a2vgvA&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=hJbRpHZr_d0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/channel/UCIejUv2s-2SO8PXzsK4hypw
https://www.youtube.com/channel/UCFKE7WVJfvaHW5q283SxchA
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Wat doen onze Passageafdelingen in coronatijd? 

“Wij, als afdeling Achlum, bellen elkaar via een telefooncirkel om te 

vragen hoe het gaat. Het grappige is, dat ieder lid haar eigen netwerk 

heeft en het toch waardeert dat vanuit het bestuur wordt geïnformeerd 

naar ieders welzijn. Met sommige vrouwen hang je zo 20 minuten al 

kletsend aan de lijn.” Groet Agaath Zuurbier - Algemeen lid bestuur 

Afdeling Achlum 

   

 

Films en documentaires  

Binnenkort mogen de deuren van bioscopen en theaters weer open, 

mét coronamaatregelen. Tot die tijd is er de mogelijkheid om op 

Vitamine Cineville gratis online, échte Cineville-films te bekijken. Een 

online aanbod van recente toppers, maar ook van klassiekers. Neem 

eens een kijkje op International Documentary Filmfestival Amsterdam. 

IDFA biedt nu zo’n 300 documentaires gratis aan. 

 

 

  

 

Lekker lezen  

Nu we thuis moeten blijven is het lezen of beluisteren van een boek 

het beste vermaak! De online Bibliotheek heeft een groot aanbod van 

e-books voor Bibliotheekleden. Voor niet-leden is er een gratis 

selectie mooie luisterboeken toegevoegd. Veel lees- en luisterplezier! 

 

 

  

 

Creatief met droogbloemen 

Droogbloemen zijn weer helemaal hip. Ze kunnen natuurlijk in een 

vaas, maar je kunt er ook een bloemenkrans van maken. Zo bent u 

creatief bezig en heeft u een leuk tijdverdrijf. Volg de stappen van 

Suzanne van Lima en ga aan de slag! 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.idfa.nl/nl/collectie/documentaires?page=1
https://www.cineville.nl/
https://www.onlinebibliotheek.nl/
https://eva.eo.nl/artikel/2020/04/thuis-met-eva-diy-bloemenkrans
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Puzzel 

 

 

 

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

vrouwenbeweging, voor alle leden. Onder redactie van: Sam Dekkers, Servicepunt Passage. Contact: 

redactie@passagevrouwen.nl.  
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