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Beste Passage-vrouw, 

 

De coronamaatregelen zijn inmiddels wat versoepeld. U mag de deur weer voorzichtig uit 

en met 1,5 meter afstand kunt u zelfs aanschuiven in een restaurant. Langzaamaan wordt 

de wereld weer zoals het was, maar we zijn er helaas nog niet. In deze nieuwsbrief delen 

wij weer de leukste thuisactiviteiten met u. Heeft u zelf nou een leuk idee voor deze 

nieuwsbrief dat u wilt delen? Stuur uw tip naar de redactie: redactie@passagevrouwen.nl 

 

Kleuren 

Wist u dat er kleurboeken voor volwassenen bestaan? Dit zijn gedetailleerde kleurplaten 

waarin u uw creativiteit kunt loslaten. Er zijn verschillende boeken te koop met allerlei 

onderwerpen: dieren, mandala’s, bloemen en nog veel meer! Houdt u meer van 

schilderen? Ook dan zijn er leuke platen te koop. Met schilderplaten op nummer kunt u elk 

nummer een andere kleur schilderen, zo ontstaat er een prachtig schilderij! Beide 

producten zijn online te koop.  

 

 

 
 

 

Pinksteren  

Afgelopen weekend was het Pinksteren. Waar u normaal 

gesproken op deze dagen misschien familie bezoekt, 

bent u nu misschien wel thuisgebleven. Hoe heeft u dit 

Pinksterweekend beleefd? Heeft u een online kerkdienst 

gevolgd, gebeld met familie of gezwaaid op afstand? Wij 

hopen in ieder geval dat u fijne dagen heeft gehad!  

 

 Begin een boekenclub 

De fysieke contacten blijven natuurlijk op een laag pitje 

staan. Wilt u iets leuks organiseren, waardoor u uw 

familie, vrienden of kennissen toch kunt spreken? Begin 

dan een boekenclub! Kies samen met uw contacten een 

boek en begin tegelijkertijd met lezen. Tussendoor 

spreekt u af om te videobellen, om zo de leukste en 
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 minst leuke hoofdstukken te bespreken. Op deze manier 

kunt u toch contact houden en blijft u regelmatig lezen!  

  

 Boek: De muren vielen om 

 
 

 

Als u een boekenclub gaat beginnen, dan hebben wij 

gelijk een goede tip voor u! In ‘De muren vielen om’ 

vertelt Henriëtte Roosenburg over de herinneringen aan 

haar gevangenschap als een door de nazi’s ter dood 

veroordeelde spionne. Deze moedige jonge vrouw heeft 

zo ongeveer alles meegemaakt wat er tijdens en na een 

oorlog aan verschrikkelijke dingen voorbijkomen.  

 

Henriëtte Roosenburg schreef als journaliste vanuit New 

York. Het boek is als ‘vergeten klassieker’ opnieuw 

uitgebracht. Uitgeverij Cossee €22,99, e-book €9,04. 

 Maak een wandeling 

 
 

Nu de maatregelen een beetje versoepeld zijn voelt het 

misschien fijner om de deur uit te gaan. Maak eens een 

wandeling! Dit helpt u om de nodige beweging te krijgen 

en in de buitenlucht bezig te zijn. Een wandeling kunt u al 

maken door uw woonwijk, maar op een rustige dag kunt 

u er ook voor kiezen om een parkje of het bos te 

bezoeken. Op de website van ANWB kunt u precies 

lezen wat de regels zijn met betrekking tot het maken van 

een wandeling.  

 

  

 

 

https://www.anwb.nl/wandelen/voorbereiding/wandelen-in-tijden-van-corona


Kook eens iets anders 

 
 

 

Als u veel thuis zit heeft u ook meer tijd om een nieuw 

recept uit te proberen. Op de website van het 

Voedingscentrum worden de lekkerste recepten gedeeld 

met producten die u waarschijnlijk nog in de voorraadkast 

heeft staan. Neem bijvoorbeeld de linzensoep of chili con 

carne. Ook zijn deze gerechten goed te bewaren, 

waardoor u iemand makkelijk een gezonde maaltijd kunt 

brengen. Veel kookplezier!  

  

 

 

Quiz 

In deze nieuwsbrief een kleine quiz! Met zoveel mogelijk 

juiste antwoorden kunt u een klein prijsje winnen. De 

antwoorden kunt u opsturen naar: 

redactie@passagevrouwen.nl. De antwoorden en 

winnaars worden in de volgende nieuwsbrief bekend 

gemaakt.  

 

1. Wat draag je altijd bij je, leen je nooit uit, maar 
wordt toch door veel anderen gebruikt? 

2. Welk dier bestaat voor 75% uit wol? 
3. Stel je voor dat je vijf lucifers hebt. Hoe kun je 

deze zo neerleggen dat je hiermee het getal 16 
vormt?  

4. We zoeken een woord, 7 letters en geen 
klinkers. 

5. Ik heb twee vleugels, maar ik vlieg niet. Ik heb 
één been, maar kan niet stappen. Wat ben ik?  

6. Wat is de middelste kleur van de regenboog? 
7. Hoe groeten pausen elkaar? 

 

 

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

maatschappelijke vrouwenbeweging, voor alle leden. Redactie: Sam Dekkers, Servicepunt 

Passage. Contact: redactie@passagevrouwen.nl.  
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