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Beste Passage-vrouw, 

 

Dit is alweer de zesde ‘VOORUIT’ nieuwsbrief. Inmiddels is de situatie wat versoepeld en 

wordt het leven langzaamaan weer wat normaler. U kunt weer voorzichtig het huis uit en 

van het heerlijke weer genieten. In deze nieuwsbrief delen wij weer een aantal leuke 

activiteiten die u zowel binnenshuis als buitenshuis kunt doen. Wij hopen dat u allen 

gezond bent en blijft en willen u bedanken voor de leuke reacties op de nieuwsbrieven!  

 

Winnaar quiz 

Wij kregen heel veel goede antwoorden op de quiz uit ‘VOORUIT’ nummer 5. Bedankt 

daarvoor. Uit alle goede antwoorden hebben we een winnares gekozen: Ada Boers, 

gefeliciteerd! Wilt u uw adresgegevens doorsturen naar: redactie@passagevrouwen.nl, 

dan komt het prijsje zo snel mogelijk uw kant op! Dit waren de juiste antwoorden:  

1. Je naam  

2. Wolf 

3. XVI 

4. Zandweg/zandpad  

5. De neus 

6. Groen 

7. Niet, er is maar één paus.  

 

 Bedenk uw eigen speurtocht 

 
 

Samen met familie, vriendinnen, Passage leden kunt u 

een eigen speurtocht maken. Iedereen bedenkt vragen of 

weetjes over een bepaald onderwerp en hangt deze op 

door het dorp. Als de speurtocht compleet is kunt u een 

rondje door het dorp wandelen of fietsen en op zoek gaan 

naar alle vragen die door het dorp zijn verspreid. De 

antwoorden op de vragen kunt u opschrijven en als de 

speurtocht is afgelopen kunt u een winnaar aanwijzen. 

Dan blijft u fysiek en mentaal in beweging!  
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 Maak een fotoalbum 

 
 

U kunt voor uzelf, een familielid of vriendin een mooi 

fotoalbum samenstellen. Foto’s hiervoor kunt u zoeken in 

oude fotoboeken, wie weet wat u tegenkomt! Ook kunt u 

op pad gaan in de natuur en daar zelf wat mooie foto’s 

maken. Zo maakt u mooie herinneringen die u en uw 

familie altijd zullen bijblijven met een mooi fotoalbum!  

 

 

 Uitzending op de Kerktelefoon 

 
 

Heeft u er wel eens aan gedacht om iets uit te zenden via 

de Kerktelefoon? Hier kunt u de luisteraars en kijkers 

meenemen op een fietstocht door de gemeente en alle 

memorabele plekken laten zien. Tussendoor kunt u 

liederen laten horen en verhalen vertellen over de 

verschillende plekken die u bezoekt. Zo kunt u ‘samen’ op 

stap door de mooiste plekjes in de gemeente!  

 

Als de Kerktelefoon niet mogelijk is dan kunt u er ook 

voor kiezen om zelf een fietsroute te maken langs alle 

mooie plekken in de gemeente, of maak een speurtocht 

met behulp van foto’s en verspreid deze onder de leden 

van uw afdeling.  

 

Op intranet zijn verschillende quizzen en ideeën te vinden 

die u met leden van de afdeling kunt doen bijvoorbeeld.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Boek: Restmens 

 
 

In ‘Restmens’ vertelt Marjolein Visser over twee 

verschillende beschadigde mensen in een samenleving 

die gericht is op uiterlijke schijn: Pim, die zich steeds 

meer beseft dat hij anders is. Zijn innerlijke spanning 

komt tot een uitbarsting wanneer zijn ouders hem 

voorbereiden op uit huis plaatsing; en de talentvolle 

socioloog David is na een brand blijvend invalide geraakt. 

Zijn sommige levens minder waard dan andere? 

 

Marjolein Visser is een talentvolle jonge schrijfster die 

voor haar reisverhaal over uitgezette asielzoekers een 

beurs van de VPRO en het Nederlandse Letterenfonds 

won. Uitgeverij Podium € 21,00 e-book € 9,99.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Appelmuffins maken 

Ook deze keer delen wij weer een heerlijk recept met u. 

Dit keer zijn het zoete lekkernijen! Binnen een 

handomdraai zet u deze heerlijke appel muffins op tafel, 

die ook nog eens erg leuk zijn om uit te delen. De muffins 

worden gemaakt met onder andere appel, kaneel en 

rozijnen en smaken net als kleine appeltaartjes. 

 

Ingrediënten:  

50 gr gesmolten boter 

250 gr bloem 

60 gr bruine basterdsuiker 

8 gr bakpoeder 

1 zakje vanillesuiker 

Snufje zout 

2 eieren  

1,5 dl melk 

1 appel, in kleine stukjes 

1 theelepel kaneel 

50 gr rozijnen 

https://www.bol.com/nl/p/restmens/9200000123961628/?Referrer=ADVNLGOO002008J-E4DSQKPHCCDTU-409908367174&gclid=CjwKCAjw_qb3BRAVEiwAvwq6VsBLX-H14lKfetP7aJi8eVhNNDpLC01nXmwdCczQrYYrTTm_lbx27xoCuBsQAvD_BwE


 

 

 

 

 

 

 

 

Verwarm de oven voor op 180 graden. Zeef de bloem 

boven een grote kom. Voeg de basterdsuiker, bakpoeder, 

vanillesuiker en een snufje zout toe. Maak in het midden 

een holletje en giet de melk, boter en eieren erin. Roer 

alles met een houten lepel goed door elkaar.  

 

Meng de stukjes appel, kaneel en rozijnen door het 

beslag. Vul 12 muffinvormpjes ongeveer 2/3 met het 

beslag. Zet de muffins 20 – 25 minuten in de oven totdat 

ze goudbruin zijn. Laat de muffins afkoelen op een rek.  

 

Het zomerprogramma 

In de bijlage van deze nieuwsbrief vindt u het 

zomerprogramma. Hierin staan leuke suggesties voor 

activiteiten die u van de zomer kunt gaan doen, omdat we 

elkaar helaas niet op de gebruikelijke manier kunnen 

ontmoeten. Neem eens een kijkje!  

 

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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