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Mededelingen
Organisatie
De organisatie van Maluku Hoogeveen is na de
zomervakantie uitgebreid met de inzet van de heer
Elijah Latupeirissa.
Oproep
De inschrijving van de tiende
Hoogeveense Cascaderun op
zondag 17 april 2016 is
inmiddels geopend.
Wil je, naast je deelname aan
de Cascaderun, ook deel
uitmaken van het Team
Maluku Hoogeveen, stuur dan een mailtje naar
malukuhgv@gmail.com. Je ontvangt dan tzt
verdere info en instructies.
Het is niet de bedoeling of verplicht om
gezamenlijk als team de 5 of 10 mijl af te leggen
(wel gezellig natuurlijk) en tegelijkertijd over de
finishlijn te gaan. De fanatiekelingen onder ons
gaan natuurlijk voor zijn/haar eigen persoonlijk
record ;-).
Je bent daarom uiteraard vrij om in je eigen tempo
aan de Cascaderun deel te nemen.
Laten we er samen een gezellig sportief gebeuren
van maken!
http://www.cascaderun.nl/nl/
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Terugblik januari – september 2015

Januari t/m april : Onderzoek eetgewoonten Molukse
gemeenschap in Hoogeveen door studentes
Antropologie Universiteit Leiden
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Gezellige High Tea
Wat was het gezellig tijdens de 'high tea' op zondag 27
september jl. in Wozoco Ama Ina. De ouderen en
andere gasten genoten, lekker bij een kopje koffie of
thee, van al het lekkers wat er
voor hen was klaargemaakt.
Onderwijl werden er vier
bingorondes gespeeld en een
loterij gehouden. Bij vertrek
ontving een ieder een gevuld
tasje om thuis nog eens na te
genieten van de heerlijkheden.
Gezien de lieve en lovende reacties is dit zeker voor herhaling vatbaar!
De high tea is mede mogelijk gemaakt door Wozoco Ama Ina, SWW,
Karin Seiger, usi/tante Lot Lopulisa, usi/tante Mien Laturake,
Hans Botterfik, Siete Postema en andere vrijwilligers.

Verkoop multiculturele markt
In verzorgingshuis Jannes van der Sleedenhuis in
Hoogeveen werd 14 oktober jl. een ‘Over de Grensmarkt’
gehouden. Het was een gezellige multi-culturele markt waar
iedereen kennis kon maken met allerlei culturen. De middag
stond in het teken van ruiken, proeven, zien en ervaren en
kennismaken met elkaar. Er waren standjes met bijvoorbeeld
klederdracht, hapjes, hennatatoeages, eten en drinken.
Maluku Hoogeveen was een van de deelnemende standhouders en is zeer tevreden over het resultaat (uitverkocht!).
Vele bekenden kwamen voorbij, zo
ook de bewoners van Ama Ina die
hun intrek hebben genomen in 'het
Jannes' na de explosie.
Maluku Hoogeveen dankt de organisatie en ziet uit naar de
volgende activiteit.
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Gezellige middag 50+
Wat was het een gezellige middag op zaterdag 24 oktober jl. De geplande sjoelmiddag zou
in eerste instantie in de ontmoetingsruimte van Ama Ina plaatsvinden, maar wegens de
omstandigheden werd uitgeweken naar de kerkunit. Na koffie, thee en wat lekkers werd er
gezellig gesjoeld wie de meeste punten zou halen. Voor wie dat wilde kon deelnemen aan
het ‘grote’ mens-erger-je-niet-spel en werd aansluitend bingo gespeeld. De middag werd
afgesloten met heerlijke goedgevulde soto ajam.
Alle aanwezigen gingen niet met lege handen naar huis. Voor de eerste drie prijswinnaars
van het sjoelen waren er fraaie cadeaupakketten samengesteld, de winnaars van de bingo
ontvingen een geldprijs en de resterende aanwezigen ontvingen een koek of cake.
De organisatie dankt de aanwezigen voor hun enthousiaste deelname en ziet uit naar de
volgende activiteit.
Met dank aan SWW, Kaum Ama Ama en Woonzorgcentrum De Westerkim voor het
mede mogelijk maken van deze middag.

11 november is de dag …
Wat een opkomst! Wat zijn er veel kinderen langs de deuren geweest bij de bewoners in de
Molukse wijk. En wat fijn dat velen gehoor hebben gegeven om een lichtje te branden zodat
de kinderen wisten dat ze konden aanbellen.
Om 17.30 uur arriveerden de meeste kinderen met hun ouders op het pleintje en werden
ze in groepjes gedeeld zodat er in elke straat een groepje kon beginnen.
Gewapend met tas en veelal een zelfgemaakte lampion trokken de kinderen al zingend van
deur tot deur. En dat werd beloond met snoep, chocola en mandarijntjes. Veel bewoners
hadden zelfs veel moeite gedaan om royale boterhamzakjes te vullen met lekkers.
"Volgend jaar weer!!!" klonk het links en rechts. En dat gaan we zeker doen én met een
afsluiting. Dus reserveer vrijdag 11 november 2016 alvast maar op je kalender.
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What’s next? (wijzigingen onder voorbehoud)
Zaterdag 19 december
31 dec op 1 jan

: Jaarafsluiting
: Selamat Tahun Baru!

Eindbalans 65 tahun hari proklamasi 25 april 2015

Jaarplanning 2016 (wijzigingen onder voorbehoud)
DE DATA WORDEN MEDE AAN DE BESCHIKBAARHEID VAN DE ORGANISATOREN BEPAALD.

Donderdag 4 februari
Zondag 13 maart
Woensdag 23 maart
Zondag 17 april
Maandag 25 april
Vrijdag 29 april

:
:
:
:
:
:

Molukse avond in Staphorst-Rouveen
Kerkelijke activiteit
Paasactiviteit
Cascaderun
Hari proclamasi
Oranjemarkt Zuidwolde

Zondag 5 juni
Vr. 26 t/m za. 27 aug
Zaterdag 15 oktober
Vrijdag 11 november
Woensdag 30 november
Zaterdag 17 december
Zat. 31 dec op zo. 1 jan.

:
:
:
:
:
:
:

Kerkelijke activiteit
Kinderkamp
Horror night
Sint Maarten
Sinterklaasmiddag
Kerstactiviteit
Selamat Tahun Baru!

Zaterdag 4 juni

:

Maluku Hoogeveen ism Tamboer : PESTA!!
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Het doet ons een genoegen u mee te delen dat i.s.m. De Tamboer een groot feest
georganiseerd zal worden op zaterdag 4 juni 2016 in De Tamboer. Gezien de opkomst en
enthousiaste reacties op de gehouden Ambon Avond afgelopen jaar en vorig jaar hebben
we voor 2016 gekozen om het groots aan te pakken, met als naam PESTA!
Publicatie en kaartverkoop start in december via de site van de Tamboer.

ORGANISEERT I.S.M.

Tip de redactie!
De redactie van Maluku Hoogeveen plaatst/publiceert, met de beste en goede bedoelingen, foto's en
berichten die veelal betrekking hebben op of relaterend zijn aan de Molukse gemeenschap in Hoogeveen.
Deze foto's en berichten kunnen gebeurtenissen/bijzonderheden zijn, die door de redactie zijn bijgewoond,
berichtgevingen die de redactie (soms bij toeval) ter ore komen of berichten van externen met het verzoek
om foto's/berichten te delen of te plaatsen.
De redactie behoudt zich het recht voor om zelfstandig een afweging te maken welke berichten/ foto's te
publiceren en welke niet. Het kan voorkomen dat in enkele gevallen personen of groepen hierdoor (uiteraard
onbedoeld) achterwege zijn gebleven, waarvoor bij voorbaat onze excuses.
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OLIEBOLLEN EN KUE SEMPRONG
Wij maken het u makkelijk met de feestdagen!

Bestel nu vóór 19 december uw oliebollen en kue semprong.
Oliebollen

€ 0,80 per stuk
10 stuks voor € 7,50

Kue semprong

pak á 10 stuks voor € 4

Bezorging en betaling : woensdag 30 december
Strookje invullen, afknippen en vóór 19 december inleveren bij
de heer E. Latupeirissa, Lodderstraat 35.

-------------------------------------------------------------------------Naam

:

______________________________________________________________

Adres

:

______________________________________________________________

Tel.nr.

:

______________________________________________________________

Oliebollen

:

_______x naturel

Kue semprong

:

_______pak

_______x krent
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