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Beste Passage-vrouw, 

 

De dagen zijn beduidend korter geworden, tijd om het binnen 

gezellig te maken. In deze nieuwsbrief willen wij u daarvoor een 

paar ideeën aan de hand doen. Wilt u uw creatie met ons delen, 

heeft u tips of wilt u uw reactie over onze nieuwsbrief kwijt? Stuur 

ze dan naar: redactie@passagevrouwen.nl 

 

 

Boek: ‘De engelen van Elisabeth’ door Els Florijn  

 

In ‘De engelen van Elisabeth’ geeft Els Florijn een inkijkje in de 

harde en ongenadige wereld binnen de muren van een gesticht, 

waar hoofdpersoon Elisabeth de Lange tegen wil en dank leert te 

overleven.  

Dordrecht, 1890. Elisabeth, drieëntwintig jaar oud, wordt verdacht 

van de moord op twee van haar kinderen. Bij gebrek aan bewijs 

wordt ze krankzinnig verklaard en komt ze in een gesticht terecht. 

Ze klampt zich vast aan de hoop haar zoontje Jan nog een keer te 

mogen vasthouden. Voor wat er daarna zal gebeuren, sluit ze haar 

ogen – tot dat dat niet langer kan. Een eerbetoon aan onderdrukte 

vrouwen. 

 

Prijs € 21,99 ISBN 9789023960225 Uitgeverij: Mozaïek 

 

 

Kaarten versturen en ontvangen van over de hele wereld 

 

Postcrossing is post sturen en krijgen vanuit de hele wereld. Wie 

een kaartje stuurt ontvangt een kaart ergens vandaan, van India, tot 

Spanje, tot Afrika. Stuur bijvoorbeeld een kaartje naar iemand in 

Italië en ontvang een kaartje terug uit Japan. Zo blijft het spannend 

waar het kaartje vandaan komt dat op de deurmat valt.  

 

mailto:redactie@passagevrouwen.nl
https://www.postnl.nl/campagnes/postcrossing/
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Recept: gedroogd fruit uit de oven 

Verwarm de heteluchtoven voor op maximaal 80 graden en bekleed 

de bakplaat met bakpapier. Leg de plakjes of stukjes fruit met 

voldoende tussenruimte op de plaat. Door het fruit af en toe om te 

draaien, versnelt het droogproces. Heb wel geduld: het kan – 

afhankelijk van het soort fruit – wel een paar uur duren voordat het 

fruit de perfecte taaie textuur krijgt. Maar als het eenmaal gedroogd 

is, is het maanden te bewaren. 

Gebruik appels, peren, pruimen, ananas, bananen of frambozen. 

Maar ook groente zoals komkommer, rabarber, wortels, uien, rode 

bieten en prei zijn geschikt om te drogen. 

 

Boekentaal Mondiaal & Moving Movies stopt tijdelijk 

 

Omdat door de coronamaatregelen groepen niet bij elkaar kunnen 

komen, en het onzeker is wanneer dat wel kan, heeft de redactie 

van Boekentaal Mondiaal en Moving Movies besloten om het 

uitgeven van de lees en filmmappen uit te stellen.  

 

“We hopen onze activiteiten in het voorjaar weer op te kunnen 

pakken en u dan alsnog Moving Movies map 14 en Boekentaal 

Mondiaal map 24 aan te kunnen bieden”, aldus de redactie van 

Boekentaal Mondiaal & Moving Movies. 

 

Hoe viert uw afdeling dit jaar kerst? 

 

In deze coronatijd is het moeilijk om, als afdeling, samen kerstfeest 

te vieren. Vrouwen van Passage: jullie zijn heel inventief. Wie heeft 

er een idee om, dit jaar, kerst op een andere manier gestalte te 

geven? 

Geef uw ideeën door aan fjklunder@live.nl. In de volgende 

nieuwsbrief delen we de ideeën. 

 

 

Gratis abonnement 60PlusPlaza  

 

Zoals u misschien in een eerdere nieuwsbrief of op de site hebt 

gelezen, hebben wij een leuke actie voor u. Om het nog even 

kort te herhalen: 60PlusPlaza is een site vol quizzen, cursussen, 

nostalgische tv-fragmenten en podcasts. 60PlusPlaza is echt de 

moeite waard om eens te bekijken. Met onze leuke actie krijgt u 

de eerste 6 maanden gratis (ook voor nieuwe leden). Na afloop 

https://www.libelle.nl/food/bananen-invriezen/
mailto:fjklunder@live.nl
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bent u vrij om te stoppen. Aanmelden: stuur een e-mail met uw 

naam en woonplaats naar Kasper Boon: 

passage@60plusplaza.nl. U ontvangt binnen een week per mail 

uw inlogcode en een heldere instructie om te starten.  

 
 

 

Familiebanden uitzoeken 

Waar komt mijn familienaam vandaan? Wanneer is mijn 

overgrootvader geboren en hoe heette zijn moeder? Op de website 

wiewaswie, de zoekpagina van het CBG/centrum voor 

familiegeschiedenis, is veel te vinden over onze Nederlandse 

voorouders.  

 

Voor wie verder wil graven is er geanet.nl, de plek waar veel 

(amateur)-genealogen hun gegevens met elkaar delen. Ook 

stamboomzoeker en het Nationaal Archief zijn waardevolle sites 

wanneer u op zoek bent naar uw voorouders.  

 

Vetbollen voor vogels 

 

Benodigdheden: 

-frituurvet 

-vogelzaad voor tuinvogels of pinda’s 

-steelpan 

-(cupcake)vormpjes, uitgeholde sinaasappels o.i.d. 

Gebruik ongeveer 1 deel frituurvet op 1 deel vogelzaad. Smelt het 

vet smelten in een pannetje. Doe dit op een laag vuur, het mag 

zeker niet gaan koken. Voeg alle ingrediënten toe. Roer ze goed 

door het vet heen. Zet het vuur uit en laat het mengsel een beetje 

afkoelen. Giet nu het mengsel in de vormpjes en steek er eventueel 

een touwtje in. Laat ze stollen in de koelkast. 

 

Op 4 december a.s. komt Passage Magazine uit met o.a. een artikel over vluchtelingenvrouwen in 

Katerini, een interview met schrijfster Sarah van der Maas en een verhaal over hoe Passage-afdeling 

Appingedam het thema eenzaamheid aanpakt.  

 

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

reacties:  redactie@passagevrouwen.nl. 

 

https://www.wiewaswie.nl/
https://nl.geneanet.org/
https://www.stamboomzoeker.nl/
https://www.nationaalarchief.nl/
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