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Beste Passage-vrouw, 

 

Na een korte zomerstop kunt u vanaf oktober weer maandelijkse nieuwsbrieven van ons 

verwachten. Heeft u zich deze zomer kunnen vermaken? Misschien heeft u van de zomer 

mooie natuurgebieden of steden bezocht? Of lekker in de tuin gezeten met het warme 

weer? De warme dagen zijn weer voorbij en zoals u vast niet is ontgaan is het Coronavirus 

nog steeds onder ons. Ook is er weer een persconferentie geweest waarin er nieuwe 

maatregelen zijn afgekondigd. In deze nieuwsbrief delen wij daarom weer leuke activiteiten 

die u vanuit huis kunt gaan doen. Heeft u een leuk idee voor deze nieuwsbrief dat u wilt 

delen? Stuur uw tip naar: redactie@passagevrouwen.nl 

 

Maak uw eigen droogbloemen 

Wellicht heeft u thuis nog een mooi boeket staan wat u heeft gekocht of gekregen, maar 

wat helaas is gaan hangen. Dat is geen probleem, want met deze tips kunt u langer van 

uw gedroogde bloemen genieten! Er zijn meerdere manieren om een boeket te drogen, zo 

kunt u het ondersteboven ophangen of de bloemen persen. De bloemen persen is een 

mooie manier als u ze wilt inlijsten, dit is hoe het werkt: 

- Kies de bloemen uit met een dunnere steel (hele dikke stelen zijn hiervoor niet 

geschikt) 

- Leg de bloemen tussen 2 stukken keukenpapier en plaats ze in een boek 

- Vouw het boek voorzichtig dicht en leg er nog een paar boeken bovenop 

- Vervang het keukenpapier elke dag (afhankelijk van hoe vochtig de bloemen zijn. 

Gebruik daarom ook niet uw mooiste boek, want het kan afgeven) 

- Na 4 weken zijn de bloemen klaar en kunt u ze inlijsten. De hangende bloemen zijn 

tussen 1 en 8 weken gedroogd, let wel op dat u geen bloemen gebruikt met dikke 

stelen, u de bloemen iets uit elkaar trekt en ze op een droge, donkere plek laat 

drogen. 
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Uitzending Afdelingsavond 

We hebben een verrassing voor u. Omdat alle afdelingen, 

wegens Corona, nog niet weer begonnen zijn, willen we u 

een uitzending, livestream, aanbieden van een 

ontmoetingsavond. Deze wordt gehouden in Leek. 

(Groningen) De werkgroep Religie is bijna een jaar lang 

bezig geweest met het onderwerp: De 7 + 1 werken van 

Barmhartigheid. 

1. De hongerigen spijzen  

2. De dorstigen laven  

3. De naakten kleden  

4. De vreemdelingen herbergen  

5. De zieken verzorgen  

6. De gevangenen bezoeken  

7. De doden begraven zoals zo mooi afgebeeld is op het 

schilderij, Meester van Alkmaar, in het Rijksmuseum. (In 

het groot te zien op Internet 

(https://www.rijksmuseum.nl/nl/collectie/SK-A-2815 ). 

 

Later heeft paus Franciscus er een achtste werk van 

Barmhartigheid aan toegevoegd:  

8. De zorg voor de schepping (Vandaar 7 + 1). 

 

UITZENDING Afdelingsavond 

Afdelingsavond is op 15 oktober in De Hoeksteen in 

Leek. De avond start om 19.45 uur en het programma is 

als volgt:   

- Opening   

- Toneelstukje 

- Lied 

- Spreker: ds. Kaj van der Plas 

(https://www.kajvanderplas.nl/ ).  

  Predikant, Tekstschrijver en Verhalenverteller.   

  Onderwerp: De werken van Barmhartigheid.           

 

- Pauze      

- PowerPointPresentatie:  
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  Wat deden wij in de Coronatijd?               

 - Spreker: ds. Kaj van der Plas 

 - Lied 

 - Afsluiting rond 22.00 uur.    

De uitzending is te volgen via onderstaande link:    

http://www.youtube.com/TVPGLO/live op klik op: 

 

Kijkt u thuis via computer, tablet of telefoon dan zou u 

ook één of meer Passage-vrouwen uit kunnen nodigen 

om samen te kijken en toch een beetje het Passage-

gevoel te krijgen. Deze uitzending is ook later te 

bekijken. Wij wensen u alvast een fijne avond! 

 

Vrouwenkalender 

Tijdens de K.C.L.-dagen kochten veel vrouwen de 

Vrouwenkalender. Omdat deze dagen vanwege Corona 

niet doorgaan, kunt u deze kalender zelf bestellen.  

Wie deze kalender al van 2020 heeft vindt een bestelbon 

in de kalender. Wie deze niet heeft:  

Stichting Docete, Zomervlinderberm 3, 3994WL 

Houten.  Of via internet: info@docete.nl  

 

De kalender kost €7,95, excl. Portokosten. Bestellingen 

boven de €50,00 worden franco thuisbezorgd. 

Eventueel kunnen bestellingen ook via het Passage 

Servicepunt worden gedaan.  

 

Voor wie niet bekend is met de vrouwenkalender: 

De vrouwenkalender 2021: ook weer een aangename en 

inspirerende reisgenote. Welkom op deze reis langs 

mooie schilderijen (met de technieken olieverf, aquarel, 

kleurpotlood en ets) en meditatieve teksten, die kunnen 

verwonderen of inspireren, De selectie uit het werk van 

de kunstenaressen is gemaakt door Tanja Hoffman, die 

werkzaam is in het vrouwenwerk van de Evangelisch 

Lutherse kerk in Bayern. In de weken 8 en 36 is werk van 

de Nederlandse kunstenaressen Corja Bekius en Marja 
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van ’t Wel opgenomen. Meer van hun werk is te vinden 

op de website. Iedere week heeft ook een tekst/spreuk 

als een kleine overweging om te laten rondzingen, de 

woorden te proeven en mogelijk andere invalshoeken te 

ervaren. Hiervoor is geput uit de rijke traditie van de 

afgelopen eeuwen, de volkswijsheden zoals die in 

spreuken en gezegdes voorkomen, ook als uitspraken 

van recenter datum.  

   

 Thuisbingo 

 
 

Elke woensdag om 15:00 uur kunt u vanuit huis meedoen 

aan de bingo! Via internet kunt u zich gratis registreren 

om mee te spelen. Vanaf 14:45 uur kunt de uitzending 

live volgen en vanaf 15:00 uur zal de bingo beginnen. 

Links op uw scherm ziet u dan de uitzending en rechts de 

bingokaart, zodat u zelf kunt aanklikken welke cijfers u 

heeft gehad. Als u bingo heeft kunt op de ‘bingo’ knop 

drukken. Elke uitzending duurt ongeveer een uur en als u 

bingo heeft gehad wordt u gebeld en krijgt u te horen wat 

uw prijs is. Een erg leuk idee en de moeite waard om te 

proberen!   

 

 

 Boek: Nooit meer wachten 

 
 

‘Nooit meer wachten’ speelt zich af in het Noord-Frankrijk 

van 1918. Daar houdt de negenjarige Gabriel zich schuil 

in de gewelven van een basiliek. Dagelijks stroopt hij 

samen met een verminkte hond de slagvelden van de 

Eerste Wereldoorlog af, op zoek naar voedsel en 

waardevolle spullen. Als hij in het niemandsland een 

gewonde Engelse soldaat vindt, besluit hij zijn ontdekking 

te verzwijgen voor de Duitse majoor die hem onder zijn 

hoede heeft genomen. Dat gaat lang goed. Maar het is 

oorlog, iedereen wil zijn eigen hachje redden. Zelfs als 

daarvan een kind het slachtoffer wordt. 

 

https://www.denationalethuisbingo.nl/


‘Sarah kan zó mooi schrijven. Ik vind haar echt een 

talent!’ – Els Florijn, auteur van ‘Het meisje dat verdween’ 

 

Nooit meer wachten – Sarah van der Maas, uitgeverij 

Mozaiek €21,99.  

 

60PlusPlaza  

Zoals u misschien in een andere nieuwsbrief of op de site 

hebt gelezen, hebben wij een leuke actie voor u bij 

60PlusPlaza. Om het nog even kort te herhalen: 

60PlusPlaza is een site voor senioren waarop u heel veel 

verschillende activiteiten kunt doen. Quizzen, 

verschillende cursussen, nostalgische tv bekijken, maar 

ook kunt u naar podcasts luisteren! Podcasts zijn 

ingesproken verhalen of boeken die aan u worden 

verteld, zo herleeft u hoe het is om voorgelezen te 

worden. Ook is het fijn om een podcast aan te zetten op 

de achtergrond, als u bijvoorbeeld met iets anders bezig 

bent. Kortom: 60PlusPlaza is voor u echt de moeite 

waard om eens te bekijken en met onze leuke actie krijgt 

u het 6 maanden gratis (ook voor nieuwe leden). Na 

afloop van deze 6 maanden bent u vrij om te stoppen, de 

keuze om eventueel te verlegen ligt bij u.  

 

Aanmelden  

U kunt zich heel gemakkelijk aanmelden. Stuur een e-

mail met uw naam en woonplaats naar de heer Kasper 

Boon via het e-mailadres: passage@60plusplaza.nl. U 

ontvangt binnen een week per mail uw inlogcode en een 

heldere instructie om te starten.  

 

 Recept: Mosterdpuree met witlof en achterham 

 

Het wordt kouder buiten en dat betekent dat het weer tijd 

is voor aardappelen, stamppotten en winterse gerechten! 

Dit zijn de ingrediënten die u nodig heeft voor 4 personen: 

 

500 gram witlof 
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 150 gram achterham 

175 gram geraspte belegen kaas 

1 kilo stamppotaardappelen 

100 ml halfvolle melk 

30 gram ongezouten boter 

2 eetlepels Zaanse mosterd 

 

Verwarm de oven voor op 200 °C. Snijd ondertussen de 

onderkant van de witlof, snijd de stronkjes in de lengte 

doormidden, verwijder de harde kern en eventueel de 

verkleurde buitenste bladeren. 

Wikkel elk stuk witlof in 1 plak ham. Leg de rolletjes strak 

naast elkaar in de ovenschaal en verdeel de kaas erover. 

Bak in ca. 35 min. goudbruin en gaar in het midden van 

de oven. Dek de laatste 10 min. af met aluminiumfolie. 

Schil ondertussen de aardappelen en snijd ze in gelijke 

stukken. Kook de aardappelen in water met eventueel 

zout in 20 min. gaar. Giet af. Stamp de aardappelen 

samen met de melk, boter en mosterd tot een smeuïge 

puree. Verdeel de puree over de borden. Serveer met de 

witlof uit de oven. 

  

  

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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