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Mededelingen
Activiteiten 2014
Met veel plezier kijkt Maluku Hoogeveen terug op
het jaar 2014, waarin veel activiteiten en
gebeurtenissen zijn geweest. Maluku Hoogeveen
dankt alle vrijwilligers, Stichting Welzijnswerk
Hoogeveen, Initiatiefgroep Venesluis, Wozoco Ama
Ina, Kaum Ama Ama, Maluku Maju en allen die hun
medewerking hebben verleend. We hopen ook in
2015 weer een beroep op u te kunnen doen!
Dáág Sinterklaasje
Gezien er voldoende sinterklaasactiviteiten
plaatsvonden in zowel organisatorisch verband als
in huiselijke kring heeft Maluku Hoogeveen dit jaar
afgezien van een Sinterklaasmiddag.
Collecte 4 en 11 augustus 2013
Voorafgaand aan en ter afsluiting van de feestweek in 2013 is er tijdens de kerkdiensten
gecollecteerd. De opbrengst van € 1400 zou ten
goede komen aan de slachtoffers van de overstromingen op de Molukken. Na herhaaldelijke
oproepen gaf de betreffende contactpersoon niet
thuis. Het collectegeld is vervolgens verdeeld over
de volgende Molukse projecten en organisaties:
€ 350 t.b.v. Stichting Save Home
€ 350 t.b.v. Werkgroep Sazuam
€ 350 t.b.v. Save ARU Islands
€ 350 t.b.v. Stichting Titane
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Kinderkamp geslaagd!
In navolging op kinderkamp 2013 ihkv
het 50-jarig bestaan van de Molukse wijk
Hoogeveen en mede door het
enthousiasme van de kinderen en de
organisatie moest er ook dit jaar een
kinderkamp komen! De nodige
voorbereidingen waren al getroffen. Op
vrijdag 4 juli was het dan zover en kon
de zomervakantie 2014 ingeluid worden
met Maluku Hoogeveen Kinderkamp
2014.
De tweede dag stond in het teken van sport en
spel en vooral van ORANJE omdat die avond de
voetbalwedstrijd Nederland - Costa Rica
gespeeld zou worden. 's Morgens na het ontbijt
volgde een warming up van Martin Djababoe
van dansschool Xtroardinary. Vervolgens
moesten alle groepen zich voorbereiden op de
bonte avond met als thema Oranje/Nederland.
Het was weer, ondanks de paar druppels regen,
weer een gezellige sportieve dag.
En toen was de laatste dag van het kinderkamp
alweer aangebroken. Maar ook deze stond vol
van activiteiten. Na een stevig ontbijt was het
spelen, knutselen, broodje knakworst eten, de
loomketting opmeten, flesje voetbal en
watergevecht. Daarna was het opruimen en de
tenten afbreken. De organisatie dankt alle
kinderen voor hun enthousiasme en alle
vrijwilligers die dit kinderkamp mede hebben
doen slagen!
Kinderkamp Maluku Hoogeveen 2014 is mede mogelijk gemaakt door:

Alle tantes en usi’s die een smakelijke bijdrage hebben geleverd en
uiteraard alle vrijwilligers!
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Wijkfeest 2014 succes!
Van vrijdag 8 t/m zondag 10 augustus
vond het Maluku Hoogeveen
Feestweekend plaats.
Vrijdagmiddag stond in het teken van onze
ouderen. Na ontvangst met koffie, thee,
cake en koek werd er bingo gespeeld. Een
favoriete bezigheid van de ouderen. Hierna
volgde een gezellig optreden van Kroncong
Toegoe Modern uit Hoogeveen en werd de
tent gevuld met muzikale klanken die
menig deed herinneren aan vroeger. Na een korte pauze werd de warme maaltijd
geserveerd, een goedgevuld bord heerlijk dampende 'stoof kentang'.
Met een goed gevulde maag
kon men lekker achterover
zitten en genieten van een
'bruidsshow' waarbij diverse
bruidsjurken van 1962 heden werden geshowd door
dochter, kleindochter, nichtje
of goede bekende van de
bruid in kwestie. Als klapper
van de bruidsshow verscheen
'Samira' ten tonele…
Vervolgens was het weer de beurt aan Kroncong Toegoe Modern en werd de
dansvloer al gauw gevuld.
Intussen hadden de standhouders hun kraampjes ingericht en kon men genieten van
heerlijke lekkernijen: van hapjes tot complete maaltijden.
Op het podium werd in wisselende zetting
(jammen) een knap stukje muziek en zang
neergezet. Heerlijk om te zien dat men
spontaan het podium beklom om muziek
te maken en te zingen.
Het liep intussen tegen middernacht,
waren de nodige regendruppels al
gevallen en voor velen reden om
huiswaarts te keren.
Voor de 'die-hards' onder ons werd het een latertje...
terwijl menigeen al naar dromenland was vertrokken
bleven zij nog láng in de feesttent om na te genieten, nog
wat te drinken en een kaartje te leggen.
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Even leek het erop dat het
programma op de tweede dag
letterlijk in het water zou vallen,
maar de paar regendruppels die in
de vroege morgen waren gevallen,
waren al gauw vergeten toen 's
middags het sportprogramma
onder een stralende zon van start
kon gaan.
De sportievelingen verschenen fris en fruitig bij de start en werkten zich in het zweet bij de
verschillende onderdelen van het Zeskamp om maar de eerste plaats te kunnen behalen.
Na de warming-up (de vraag was om de spiertjes een beeeeetje los te gooien, maar de
warming-up was dusdanig intensief dat menig sporter al moe begon te worden alvorens te
beginnen aan het Zeskamp) werden de
teams door de sportleiding van het ene
onderdeel naar het andere onderdeel
geloodst. Hilarische momenten werden er
beleefd bij o.a. het eierenlopen met
hindernis, hoelahoepen, ringsteken en
spijkerpoepen. Aansluitend een potje
trefbal en daarna volleyballen. Geweldig
om te zien dat teamleden van
verschillende leeftijden zoveel
sportplezier met elkaar mochten beleven.
De kleine kinderen vermaakten zich in de
tussentijd met het speelgoed uit de Zoembus van SWW Hoogeveen.
Vanaf 17.00 uur stond de makan petita gepland en hier is goed gehoor aan gegeven! Nasi,
bami, koho-koho, pasta, groentes, vlees, papeda, salades, fruit, etc. Fijn dat er zoveel
mensen hun medewerking hebben verleend. Er was
genoeg voor iedereen en een ieder heeft lekker
gesmuld!
Terwijl de fanatiekelingen buiten verder gingen met
volleybal, werd er in de tent op veler verzoek nog een
bingo gehouden.
De bandleden van topband Sweet Thing waren
intussen gearriveerd en troffen hun voorbereidingen
voor het avondprogramma. En wat voor één… Het
was één groot feest! Geweldige muziek, geweldige
zang, dansvloer gevuld, veel bezoekers, lekker weer....
Het was gezellig. Het was geslaagd. Het
was weer een moment dat menig elkaar
na jaren weer troffen. Het gevoel van
saamhorigheid ten top!
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Met de muzikale klanken nog nadreunend in
onze hoofden stroomde de tent zondagmorgen
langzaam vol met kerkgangers. De kerkdienst,
die in het teken stond van 'Maju terus' (blijf
doorgaan) is een samenwerking tussen de
Hoogeveense Molukse kerken en Maluku
Hoogeveen. De dienst werd geleid door dsa. C.
Sahusilawane en nam het thema en de tekst uit
Markus 4 : 35 - 41 ('Maju terus karena Jesus
selalu perduli') als centraal punt tijdens de
overdenking. Muzikale invulling werd verzorgd
door de heer J. Fatbinan (orgel), de nichtjes
Yentl & Teddy en een gelegenheidskoor 'Maluku Hoogeveen' olv de heer A. Lopulisa en R.
Tanger. Na de dienst maakte bung/oom Anis Eiromkuy van de gelegenheid gebruik om de
organisatie van Maluku Hoogeveen te bedanken voor hun inzet, werkwijze en openheid en
sprak hij tevens hier zijn waardering
over uit. Na de dienst was er gelegenheid
om met elkaar na te praten onder genot
van koffie, thee, koek en cake (met dank
aan de usi's/tantes voor hun heerlijke
baksels).
Op verzoek werd er wederom een bingo
gehouden met de 'superronde' ter
afsluiting. En daarmee ook de afsluiting
van een gezellig en geslaagd
feestweekend en kon het afbreken en
opruimen beginnen.
Maluku Hoogeveen dankt allen die het feestweekend mede hebben doen slagen door
donatie, medewerking of anders. Terima Kasih banjak, Tuhan berkati dan maju terus!!
Maluku Hoogeveen Feestweekend is mede mogelijk gemaakt door :
Walraad Benjamins - Alfa-college - Woonzorgcomplex Ama Ina - Koops Koffieservice Future Sound & Vision - Stichting Welzijnswerk Hoogeveen (SWW) - Wijkteam Venesluis 't Web Opleidingen
Dienst van Orde en Veiligheid - Beheerscommissie Maranathakerk - Simon Lopulisa Sammy Tuasuun - Rolf Tanger - Initiatiefgroep/smederij Venesluis - Familie A. Eiromkuy Usi/tante Lot Lopulisa - Usi/tante Sarah Koster - de Lima - Bung/oom George Siahaija en
usi/tante Attie Tehupuring - Bung/oom Elijah Latupeirissa - Usi/tante Esther SchelkersTetelepta - Kroncong Toegoe Modern - Bruiden/modellen bruidsshow - Jam-Sessionmuzikanten - Warung Boemboe - Sweet Thing - Molukse kerken Hoogeveen - Api Indjil Bung/oom Anis Lopulisa - Bung/oom Jan Fatbinan - Yentl Lesimanuaja - Teddy Uneputty
Catering Wajasera Pesona - Corry’s Bakery - Usi/tante Rosa de Queljoe - Bung/oom Nino
Pattinasarany - Bung/oom Elias Rinsampessy - Jessica Heet - Anja Prins - Reggefiber
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Op 27 september nam de woonwijk Venesluis (waar de Molukse wijk Hoogeveen een
onderdeel van is) ook deel aan de Nationale Burendag. Dit werd georganiseerd door
smederijgroep Venesluis met hulp van vele vrijwilligers. ‘s Morgens werd gestart met de
vervaardiging van een houten tuinset, een royale tafel met twee bijbehorende ruime
zitbanken. In de tussentijd vermaakten de aanwezigen (jong en oud) zich met allerlei
creatieve bezigheden : het verfraaien van glazen potjes (glasverf, kralen, linten, etc.), het
versieren van houten harten (verf, lint, etc.) en het beschilderen/beplakken van
bloempotten. Verder werden enkele plekken rondom het pleintje voorzien van nieuwe
plantjes. Dat zal straks een mooi gezicht zijn, als alles in bloei zal staan.
Voor een ieder werd goed gezorgd, want er was voldoende drinken met al het lekkers dat
gemaakt was. Tegen etenstijd waren er broodjes knakworst voor de kinderen en verder
was er soep en een warme maaltijd.
De organisatie, de vrijwilligers en de deelnemers kunnen terugkijken op een gezellige en
geslaagde burendag. Iedereen hartelijk dank voor de enthousiaste deelname!
Burendag is een jaarlijks terugkerend feest dat je samen viert met je buren en de buurt in
het vierde weekend van september. Het is een dag waarop je gezellig samenkomt en
waarbij veel mensen iets goeds doen voor elkaar en de buurt.
Buurten worden leuker, socialer en veiliger als buren elkaar ontmoeten en zich samen
inzetten voor hun buurt met steun van Douwe Egberts en het Oranje Fonds.
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Sint Maarten
Sint Maarten! Sint Maarten! We kwamen door de straten!
We deden onze lampionnen aan en kon u ons zien staan!
Dinsdag 11 november was het weer een komen en gaan!
Toen kwamen heel veel kinderen voor de deuren staan!
Velen vonden het fijn dat de kinderen kwamen zingen.
En hadden de bewoners een lichtje of kaarsje
aangestoken en andere lichtgevende dingen.
Wat waren de rugzakjes goed gevuld en zwaar!
Hartelijk dank lieve bewoners en tot volgend jaar!
Met het liefdadigheidswerk van bisschop Sint Martinus in het
achterhoofd en bewustwording van armoede bij
leeftijdsgenoten, heeft Maluku Hoogeveen het snoepgoed dat
de kinderen thuis nog hadden en wat overgebleven is onlangs
aangeboden aan de Voedselbank.

En er is (weer) licht!
Het pleintje midden in de Molukse wijk is weer feestelijk verlicht. Laquisha heeft met haar
opa Jaap het licht ontstoken. Midden op het pleintje prijkt een fraaie 6 meter hoge Fairy
Bell. Tevens zijn de boompjes rondom het pleintje en het prieel voorzien van
kerstverlichting. Alles bij mekaar geeft een feestelijk gezicht. De kinderen kregen van
tevoren een glow-in-the dark armbandje en vuurwerk-sterretjes. Met de kerstliedjes op de
achtergrond was het daarna gezellig vertoeven in Wozoco Ama Ina, onder het genot van
koffie, thee en heerlijke lekkernijen.

De Fairy Bell en de feestverlichting zijn mogelijk gemaakt door initiatiefgroep smederij Venesluis door de
opbrengst van de loterijen tijdens het Maluku Hoogeveen Feestweekend en de oliebollenverkoop van vorig
jaar.
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Na het succes en enthousiasme van de Molukse Avond voor medewerkers van Woonzorgcentrum De Westerkim in april werd op 10 december jl. weer een Molukse Avond te
georganiseerd voor de ruim 70 vrijwilligers.
Na het welkomstwoord volgde een presentatie,
werd de menari lenso opgevoerd, werd er een
klederdrachtshow getoond, kon er geproefd worden
van al het lekkers en werd de avond muzikaal
afgesloten door gospelkoor Api Indjil.

Directeur de heer F. Emmelkamp gaf aan dat het een verrijking is om de achtergronden en
de gebruiken van de Molukse gemeenschap te weten en bij te dragen aan verdere integratie
in de samenleving. Ook benadrukte hij dat we veel gemeen hebben. We leven en werken
vanuit dezelfde bron (de Bijbel als Gods Woord) en delen de kernwaarden, liefde, respect,
vergeving en verzoening en solidariteit.
Na deze mooie woorden van de directeur, ontving de organisatie van Maluku Hoogeveen een
cheque twv maar liefst € 250, welke gebruikt kan worden voor culturele activiteiten.
De reacties waren erg positief. Dank aan alle vrijwilligers en andere aanwezigen voor hun
belangstelling en enthousiasme. Ook 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.
Tevens wonen er ook enkele Molukse ouderen in De Westerkim.

Op uitnodiging van de Molukse
mannengroep Kaum Ama Ama
hebben verschillende Molukse
organisaties in Hoogeveen het jaar
2014 afgesloten. Met een terugblik
op wat het afgelopen jaar gebracht
en opgeleverd heeft werd ook
vooruitgeblikt op het jaar 2015 en
waar men elkaar weer kan
ondersteunen en waar evt.
verbetering nodig is.
Afgevaardigden van o.a. Initiatiefgroep Smederij/Venesluis, Maluku Hoogeveen, Maluku
Maju en andere vrijwilligers die hun medewerking verlenen t.b.v. de Molukse gemeenschap
in Hoogeveen waren hierbij aanwezig.
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Op deze Vierde Adventszondag komt Kerst steeds dichterbij. Een ieder heeft ongetwijfeld al een
kerstboom in huis en/of het huis versierd met kerstdecoraties. Om daar nog iets aan toe te voegen
konden de kids op zondag 21 december jl. hun eigen kerstknutsels maken : glaswerk decoreren,
kerstster maken van ijsstokjes en een kaart-/memohouder maken en decoreren.
Helaas door ziekte hebben een aantal kinderen moeten afzeggen. Van harte beterschap en
volgende keer beter!
Wozoco Ama Ina bedankt voor het beschikbaar stellen van de ruimte en Alfa-college voor het
drinken en lekkers.

Jaarplanning 2015 (onder voorbehoud)
31 januari
25 april
27 april
16 mei
24 mei
30 mei
17 juni
19 juni
3 t/m 5 juli
15 + 16 aug
17 okt
11 nov
5 dec
19 dec
31 dec

: Ambon Avond
: Hari Proclamatie (60 jaar)
: Koningssdag
: Lentefair (Kerk Vredehorst)
: Pinkstermarkt Zuidwolde
: Volleybaltoernooi (aansluitend pesta)
: Activiteit 55+
: Braderie Zakenvereniging Elim
: Kinderkamp
: Wijkfeest
: Horrornight
: Optocht Sint Maarten
: Sinterklaas-creamiddag
: Kerstactiviteit
: Oud & Nieuw
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Balans Maluku Hoogeveen weekend 2014
Inkomsten
Sukarella
Opbrengst 9 augustus
Standhouder Nino
Standhouder Wajasera
Schenking Wajasera
Standhouder Lesimanuaja
Afromen van 9 augustus
Sportdag
Opbrengst bantu (€ 10) totaal

€ 130,00
€ 1.050,00
€
20,00
€
30,00
€
50,00
€
30,00
€ 450,00
€
40,00
€ 600,00

Totaal

€ 2.400,00

Uitgaven
Walraad (tent)
Dikkers (koeling, tap)
Boels aggregaat
Band
Vergunning
Krontjong Band

€
€
€
€
€
€

Totaal

€ 2.518,66 *

700,00
446,16
632,50
120,00
70,00
550,00

* Het tekort van € 118,66 is door de organisatieleden van Maluku Hoogeveen zelf betaald.

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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