nr. 06 – juni 2014

Nieuwsbrief
‘voor (oud) bewoners, door (oud)bewoners’

In deze Nieuwsbrief :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Mededelingen
Bedankt Frans ten Veen!
Prijswinnaars tentoonstelling
Help de vogels de winter door!
11 november is de dag
Cheque voor Smederijgroep
Bezoek uit Spanje!
Cheque voor beheerscommissie
Verlicht pleintje
Molukse avond in Meppel
Verkoop op pleintje
Nieuwjaarsactie
Ramé ramé Ambon Avond
Spel- en filmmiddag
Maluku Cycling Team
Molukse avond bij De Westerkim
Paasactiviteit
Kinderactiviteit 25 april
Oranjemarkt Zuidwolde
Lentefair Hoogeveen
Tip de redactie!
22. Stand van zaken financiën

www.malukuhoogeveen.nl
MalukuHGV@gmail.com

Mededelingen
Maluku Hoogeveen
De Organisatie ‘50 Jaar Molukse Wijk
Hoogeveen’ is vanaf 13 december 2013 verder
gegaan onder de naam Maluku Hoogeveen met
dezelfde bestuursleden die bestaan uit Gita
Lopulisa, Melanie Tanger-Tuasuun en Delailah
de Lima. De verschillende activiteiten zullen in
de meeste gevallen in samenwerking gaan met
vrijwilligers, SWW, Smederijgroep Venesluis en
andere Hoogeveense Molukse organisaties.
Jaarplanning
4, 5 + 6 juli : Kinderkamp
8 augustus : Wijkfeest (ovb)
9 augustus : Wijkfeest (sport, makan patita, feest)
10 augustus : Wijkfeest (gez. kerkdienst, bingo)
18 oktober : Horrornight (20+)
11 november : Sint Maarten optocht
5 december : Sinterklaasmiddag
20 december : Kerstactiviteit (ovb)
31 december : Oud en Nieuw (ovb)
Nieuwsbrieven
Om tijd, geld en papier te besparen zullen de
Nieuwsbrieven in vervolg ook digitaal worden
verspreid (naar de aanwezige e-mailadressen en
via Facebook). In de Molukse woonwijk zal de
papieren versie verspreid worden.
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Als dank voor al zijn inspanningen tbv '50
jaar Molukse wijk Hoogeveen' ontving
Frans ten Veen, opbouwwerker SWW
Hoogeveen, eind oktober namens de
organisatie de felicitaties (ivm vast
dienstverband) en een attentie.
Frans gefeliciteerd en hartelijk dank!

Prijswinnaars tentoonstelling
De leerlingen van groep 7/8 (nu groep 8) van Christelijke basisschool Het Palet en
Christelijke basisschool De Weidebloem hebben eind juni een bezoek gebracht aan de
tentoonstelling en de Molukse wijk ihkv het 50-jarig bestaan. Tijdens dit bezoek hebben de
kinderen een vragenformulier ingevuld met betrekking tot de Molukse cultuur en wijk.
Van alle ingevulde formulieren heeft de organisatie alle goede antwoorden geteld en konden de
winnaars bepaald worden en ontvingen zij eind oktober hun prijs.
Als dank voor hun bezoek en belangstelling hebben de leerlingen lekker gesmuld van
heerlijke vlaaien en kregen zij elk een zakje snoep.

Vét man!
I.s.m. Smederij Venesluis en SWW werd er tijdens de
herfstvakantie 2013 geknutseld in Wozoco Ama Ina. Om
de vogels straks in de winter een handje te helpen
hebben kinderen pindaslingers en vetbollen gemaakt.
Met tussendoor wat drinken, snoepen en spelen.
Het was weer gezellig!
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Op 11 november was het weer een komen en gaan!
En kwamen de kinderen weer voor de deuren staan!
Wat mooi en fijn dat de kids kwamen zingen
De bewoners staken hun windlichten en lantaarntjes
aan en andere lichtgevende dingen!
Dank u wel bewoners Molukse wijk Hoogeveen voor
alle snoepjes!!!

Cheque voor Smederij Venesluis
In 2013 heeft de organisatie 50 jaar
Molukse Wijk Hoogeveen diverse
activiteiten georganiseerd. Vanuit de
opbrengsten van deze activiteiten wil deze
organisatie dat een deel hiervan ten gunste
komt van de Molukse Wijk.
Op 19 november heeft de organisatie 50
Jaar Molukse Wijk Hoogeveen
(nu Maluku Hoogeveen) de Smederijgroep
Venesluis een waardecheque van € 500
aangeboden, dat gebruikt wordt in de
bekostiging van het prieel.

30 november 2013 : Bezoek uit Spanje!! Cadeautjes van de Sint voor de kinderen!

(Deze activiteit is mogelijk gemaakt door 50 jaar Molukse wijk Hoogeveen, smederijgroep Venesluis, Ama Ina
en SWW Hoogeveen)
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Op 8 december 2013 heeft de
beheerscommissie Maranathakerk Hoogeveen, evenals de
Smederijgroep Venesluis, een
cheque t.w.v. € 500 uit handen
van de organisatie 50 jaar
Molukse Wijk Hoogeveen (nu :
Maluku Hoogeveen) ontvangen.
Vanuit de opbrengsten die de
organisatie 50 jaar Molukse Wijk
Hoogeveen heeft gemaakt, komt
een deel hiervan ten gunste komt
van de Molukse Wijk. De
beheerscommissie is sinds eind
2011 actief in de Maranathakerk, die in september 2011
getroffen werd door brand.

En er was licht …

Op 14 december werd als startschot van de feestelijke activiteiten van (met als thema "Vele
handen maken LICHT werk), de verlichting ontstoken.
Met de kerstliedjes op de achtergrond was het daarna gezellig vertoeven in en bij de tent,
onder het genot van koffie, thee, koek, cake, broodjes knakworst en snacks.

De kerstboom, kerstverlichting en geluid zijn mede mogelijk gemaakt door de Smederijgroep Venesluis, SWW,
gemeente Hoogeveen, Wozoco Ama Ina en de Maranatha kerk.
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Op uitnodiging van de "Wereld van Vrouwen" vond 19 december een Molukse avond plaats.
Vrouwen en dames uit Meppel e.o. konden kennis maken met de Molukse cultuur.

Na het welkomstwoord volgde een presentatie,
voerde de dansgroep de menari lenso op o.b.v. de tifagroep,
gaf tante/usi Lotte Lopulisa tekst en uitleg voor het maken
van wadji, kue semprong en kue gojang, werd er een
klederdrachtshow getoond, kon er geproefd worden van
al het lekkers en werd de avond afgesloten met liederen verzorgd
door gospelkoor Api Indjil. De reacties waren erg positief.
Dank aan alle vrijwilligers die aan deze avond hebben meegewerkt.

Oliebollen, appelbollen, nieuwjaarsrollen, bapao en pasteitjes... allemaal zelf gemaakt en
alles uitverkocht! Op 30 december was het gezellig vertoeven op het pleintje. I.s.m. Maluku
Hoogeveen hield Smederijgroep Venesluis een geslaagde verkoop.
De organisatie dankt een ieder die zijn/haar steentje heeft bijgedragen door iets lekkers te
kopen, waarvan de opbrengst ten goede komt van activiteiten voor de woonwijk.
Om het nieuwe jaar feestelijk in te luiden werd van 31 december op 1 januari het geweldig
mooie vuurwerk vanaf het pleintje afgestoken. Niet alleen om het nieuwe jaar in te luiden,
maar ook als gebaar om onze dierbaren die ons het afgelopen jaar zijn ontvallen te
herdenken....
Het vuurwerk is mede mogelijk gemaakt door de bijdrage van vele buurtbewoners en
vuurwerkgigant Veneboer uit Hoogeveen.
Daarna was het gezelligheid alom in de partytent waar menig mensen zich hadden
verzameld en elkaar het allerbeste wensen voor het nieuwe jaar.
Vervolgens hield Maluku Hoogeveen, m.m.v. Smederijgroep Venesluis en SWW, een
succesvolle verkoopactie : heerlijke zelfgemaakte snert, gehaktballen en stamppot.
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Wat was het gezellig! De organisatie kijkt tevreden terug op de Ambon Avond van zaterdag
25 januari jl. De ouderen die zich hadden aangemeld werden eerst opgehaald. De
vrijwilligers hadden intussen hun post ingenomen en de standhouders hadden ruim van te
voren hun koopwaar in gereedheid gebracht en konden de bezoekers de hele avond terecht
voor een warme maaltijd, hapjes, koekjes, deco-artikelen, sieraden, tassen en kleding.
Na het welkomstwoord volgde een woord van dank van het bestuur van Stichting
Salawaku, vertelden de Timisela Brothers iets over hun film Jefta (zij ontvingen namens
Maluku Hoogeveen een cheque t.w.v. € 150) en werd de 25-april-groep bedankt voor hun
inzet en medewerking tijdens het 50 jarig bestaan van de Molukse wijk en ontvingen ook
zij een cheque t.w.v. € 150. Hierna volgde de bingo, een favoriete bezigheid van onze oma's!
Tijdens de rust was het tijd voor de lelang waar koek, cake, bloemstukken en kledingstukken werden geveild! Met dank aan allen die iets hebben gemaakt en/of beschikbaar
hebben gesteld! Daarna volgde een spannende superbingo met de hoofdprijs van € 250!!
De zaal werd vervolgens in gereedheid gebracht voor de groep Jar Garia. Zij brengen met
hun zang, dans en muziek het behoud van de Aru Eilanden onder de aandacht.
Willy & Friends (vm band Boa) verzorgden een geweldig optreden met lagu2 Maluku. De
dansvloer werd al gauw gevuld en werden de katrjedji en Yospan al gauw ingezet. Tijdens
de pauze galmden de coole beats van DJ Christiaan door het stichtingsgebouw.
De tweede set van Willy & Friends zorgde wederom voor een volle dansvloer en kwam het
einde helaas al gauw in zicht.
Een dankwoord van de organisatie voor allen die gekomen waren, alle vrijwilligers en
iedereen die zijn/haar medewerking heeft verleend aan deze Ambon Avond.
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Als afsluiting van de voorjaarsvakantie vond zondag 2 maart jl. een Spel- en Filmmiddag
plaats in Stichting Salawaku. Elk kind kreeg een puntenkaart om, de spelletjes werden
uitgelegd, tussendoor wat drinken en snoepen, film (Brave) kijken en afsluiten met
broodjes hamburger, patatjes en drinken.
Dank jullie wel kinderen en papa's en mama's voor jullie deelname en aanwezigheid!
Stichting Salawaku dank voor het beschikbaar stellen van de ruimte en de Fristi's,
bung/oom Steve Corputty dank voor de geweldige prijsjes en usi/tante Attie Tehupuring
bedankt voor de heerlijke worstebroodjes!

Op fietse…
De Fietsgroep Maluku Cyclingteam heeft op 30
maart een route (De Barre Tocht) van 265
kilometer afgelegd om hiermee een bijdrage te
leveren aan de Molukse film Jefta. Na de start
in Marum, werd de fietsgroep na Oosterwolde,
Assen en Bovensmilde hartelijk ontvangen in
de Molukse wijk Hoogeveen. Hierna volgden
Zwolle, Deventer, Twello, Lunteren, Barneveld
en eindigde de route in Tiel.
Een groep vrijwilligers zijn een week van tevoren langs de huizen in de Molukse wijk
Hoogeveen geweest om geld in te zamelen. Bewoners hebben massaal gehoor gegeven aan
de oproep om geld te schenken tbv de maaltijd en versnaperingen voor de fietsers en zal
het resterende bedrag ten goede komen van de realisatie van de film. Uiteindelijk heeft het
Maluku Cyclingteam het bedrag van € 400 in ontvangst mogen nemen!!
Initiatiefnemer Jetty Lopulissa, de gebroeders Timisela en het Maluku cyclingteam dankt
alle bewoners van de Molukse wijk Hoogeveen, Maluku Hoogeveen, Noorderbrug (Ama
Ina), vrijwilligers en alle belangstellenden die de moeite hebben genomen aanwezig te zijn
voor hun steun en medewerking!
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Op uitnodiging van Zorgcentrum De Westerkim in Hoogeveen vond woensdag 9 april jl. een
Molukse avond plaats, waar medewerkers van De Westerkim kennis konden maken met de
Molukse cultuur. Na het welkomstwoord volgde een presentatie, voerde de dansgroep de
menari lenso op, werd er een klederdrachtshow getoond, kon er geproefd worden van al
het lekkers en werd de avond muzikaal aangevuld met liederen verzorgd door gospelkoor
Api Indjil. Met de gebruikelijke gandong é werd deze gezellige avond afgesloten.
De reacties waren erg positief.

Dank aan alle medewerkers voor hun belangstelling en enthousiasme en een woord van
dank aan alle vrijwilligers die aan deze avond hebben meegewerkt.
De Molukse Ouderen Dagbesteding "Bahtera" (elke dinsdag en donderdag in Stichting Salawaku Hoogeveen)
is een samenwerking tussen Zorgcentrum De Westerkim en Stichting Salawaku Hoogeveen.

Een ei hoort erbij…
Maar liefst 26 kinderen hebben op Eerste Paasdag deelgenomen
aan de Paasactiviteit. Eerst wat drinken met wat lekkers, toen
naar buiten om eieren te zoeken, lekker waterijsje eten, de eieren
verven/versieren, lekker buiten spelen en de dag afsluiten met
poffertjes en pannenkoeken. Gezelligheid alom!
Met dank aan Wozoco Ama Ina voor de faciliteiten en
Smederijgroep voor de ondersteuning.
Dank jullie wel kinderen en ouders voor jullie enthousiaste
deelname!

Kinderactiviteiten tijdens ‘hari proclamatie’
Na het hijsen van de Molukse vlag op 25 april
vonden ’s middags diverse kinderactiviteiten
plaats. Knutselen, vliegers maken en/of spelen met
speelmateriaal uit de Zoembus (mogelijk gemaakt
door SWW).
Mede dankzij het lekkere weer was het een gezellig
gebeuren op het pleintje.
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Verkoop Oranjemarkt Zuidwolde
Ook dit jaar was Maluku Hoogeveen
present tijdens de Oranjemarkt in het
nabijgelegen Zuidwolde met verkoop van
vers gegrilde saté, bapao en pasteitjes.
De opbrengst komt wederom ten goede
van de activiteiten die door Maluku
Hoogeveen georganiseerd zullen worden.

(Foto : ook dit jaar liet de burgervader van Zuidwolde de saté zich smaken!)

Verkoop Lentefair Hoogeveen
Zaterdag 17 mei vond een Lentefair plaats op het plein van Kerk de Vredehorst te
Hoogeveen. Er was veel te beleven op de fair : brocante markt, boekenmarkt, grote
rommelmarkt, culinair plein, optredens, live muziek, etc. Ruim 70 vrijwilligers hebben zich
belangeloos ingezet voor deze Lentefair, waarvan een deel van de opbrengst van de
Lentefair ten goede komt van Stichting Samen voor Gambia en een deel voor het
opknappen van het PKN gebouw De Vredehorst.
Samen met GPM Hoogeveen was Maluku Hoogeveen ook aanwezig met de verkoop van
lekkernijen.
Maluku Hoogeveen heeft ook een deel van haar opbrengst beschikbaar gesteld voor
genoemde goede doelen. Het overige deel van haar opbrengst komt ten goede van
activiteiten die door Maluku Hoogeveen georganiseerd gaan worden.
Mede door het mooie weer en de vele bezoekers kunnen we terugkijken op een geslaagde
dag.

Kraam Maluku Hoogeveen

Parkeerwachters Maluku Hoogeveen met Winette
Annen van de organisatie Lentefair
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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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