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Mededelingen
Nieuwsbrief
Na weer een jaar verschijnt deze Nieuwsbrief van
Maluku Hoogeveen. Waar de vorige Nieuwsbrief in
juli 2016 eindigde geven wij op de volgende
pagina aan waar we verder zijn gegaan.
Ook het afgelopen jaar zijn we actief geweest om
activiteiten te organiseren, ons netwerk uit te
breiden en nieuwe vormen van samenwerking aan
te gaan.

www.maluku-hoogeveen.nl
MalukuHGV@gmail.com

Vrijwilligers
Wat is een organisatie zonder vrijwilligers?
Eigenlijk niets. Naast een vaste basis aan personen
die ons immer bijstaan tijdens onze activiteiten is
extra hulp altijd welkom! Vind u/je het leuk om
uw/je medewerking te verlenen, in welke vorm
dan ook, dan vernemen wij dit graag!

Nieuwsbrief nr. 10, Maluku Hoogeveen - 1

Terugblik augustus – december 2016
19 augustus 2016 : Heropening Ama Ina
7 oktober 2016 : Nationale Ouderendag
22 oktober 2016 : Malam Maluku di Assen
23 oktober 2016 : Molukse middag in buurthuis Hollandscheveld
7 november 2016 : Workshop tijdens Netwerkbijeenkomst Welzijn
11 november 2016 : Workshop tijdens Mantelzorgdag
11 november 2016 : Sint Maarten
20 november 2016 : Bewonersbijeenkomst “presentatie Maluku Hgvn“
26 november 2016 : Sinterklaas trakteert!
27 november 2016 : Dienst 65 jaar Molukkers in Nederland
17 december 2016 : Kerstattenties voor eerste generatie
31 december 2016 : Verkoop oliebollen en snert
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Terugblik januari – juli 2017
21 januari 2017 : Symposium “Ver weg en dichtbij” in De Wijk
28 januari 2017 : Nieuwjaarsactiviteit
11 maart 2017 : NLdoet
25 maart 2017 : Heel Hoogeveen Bakt
31 maart 2017 : Workshop kuping gadja bij basisschool ’t Kofschip
14 april 2017 : Paasattenties voor eerste generatie
17 april 2017 : Paasactiviteiten
21 april 2017 : 50 jaar Theater De Tamboer
25 april 2017 : Viering RMS
26 juni 2017 : Dag van de Achtzaamheid
29 juli 2017 : I.s.m. Pemuda Bunga Maluku naar Kwaku Festival
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PESTA! 2017 GESLAAGD!
Ook dit jaar hield Maluku Hoogeveen i.s.m. De Tamboer, evenals
vorig jaar een geslaagde Pesta! De feestelijk dag begon met een
warme maaltijd en aansluitend bingo voor de ouderen.
Aansluitend gingen de kinderactiviteiten van start en werd er
druk getimmerd en geverfd. Buiten stond voor de kinderen een
springkussen opgesteld, dus was het schoenen uit en springen
maar! In de exporuimte waren diverse fraaie kunstwerken van
(oud) Molukse Hoogeveners te bewonderen.
Presentator Bert Tahitu presenteerde evenals vorig jaar het feestprogramma aan elkaar en waagde
zelfs een paar danspassen op de dansvloer. Het avondprogramma werd geopend door menarigroep
Nona Nona Amboina uit Assen, meisjes in de leeftijd van 5 t/m 9 jaar, onder begeleiding van Hanna
Soumeru Metiarij. Nadat Edo & Friends uit Assen en Groningen enkele traditionele lagu-lagu
Maluku ten gehore hadden gebracht, was het de beurt aan Pencak Silat Panca Asas uit Hoogeveen/
Emmen o.l.v. Mas Dennis Dörfel. Zij verzorgden een demonstratie over deze Indonesische
zelfverdedigingskunst. De band Reggie Nije & Friends, die daarna volgde, zorgde voor een volle
dansvloer gevuld met usi's en tantes die spontaan de Yospan inzetten. Tussendoor werd er een
loterij gehouden, waar diverse sponsoren vele gebruiksartikelen en maar liefst 15 dozen bamisoep
(beschikbaar gesteld door Toko Alkim) beschikbaar hadden gesteld.
Na de tweede set van Reggie & Friends sierden de danseressen van menarigroep Gardenias de
dansvloer en voerden drie dansen op. Terwijl de band Alley and Friendz hun voorbereidingen
troffen zorgde DJ MS Porter (Melanie Sahusilawane) voor de door haar samengestelde beats op de
draaitafel. Toen slotact Alley and Friendz het podium betraden gingen alle voetjes van de vloer. Van
lagu lagu, oldies en top 40 hits.
Gezien de opkomst, het enthousiaste publiek, de reacties en de gezellige sfeer kunnen we ook dit
jaar weer terugkijken op een zeer geslaagd feest en zal PESTA! ook in 2018 weer gehouden worden.
Maluku Hoogeveen dankt een ieder voor hun deelname, aanwezigheid (van heinde en verre!),
gezelligheid, complimenten en alle lovende woorden. Een speciaal woord van dank voor Rudie
Reinders en alle medewerkers van Cultureel Centrum De Tamboer voor de fijne en prettige
samenwerking, de sponsoren, Sohi Audio Rental, de mannen van de Security, de vrijwilligers tijdens
de kinder- en ouderenactiviteiten, alle standhouders, presentator/host bung/oom Bert Tahitu en
alle eerder genoemde artiesten. Mede door jullie bijdrage hebben wij samen PESTA! weer tot een
succes kunnen maken.
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PESTA! en de expositie zijn mede mogelijk gemaakt door:

23 september 2017 Burendag : Met een financiële bijdrage van het Oranjefonds
sloegen Maluku Hoogeveen en de beheerscommissie de handen ineen. De
kerkunit werd voorzien van afsluitbare luiken en het centrale ontmoetingsplein
werd ontdaan van onkruid en afval en de grote bakken werden weer voorzien
van nieuwe plantjes. Tussendoor werd er gezellig geluncht en eindigde de dag
met een barbecue op het plein en bingo in wozoco Ama Ina. De Burendag werd
mede mogelijk gemaakt door het Oranjefonds, SWW, Wijksmederij Venesluis en
Noorderbrug (Ama Ina).
1 oktober 2017 Multicultureel festival : Gezellig weerzien, ontmoeten,
smullen en genieten kwamen allemaal voorbij tijdens het festival in De
Tamboerpassage in Hoogeveen. Op het programma stonden zang, dans en
muziek en o.a. diverse heerlijkheden bij de diverse standhouders. Het was,
ook voor Maluku Hoogeveen, een zeer geslaagde dag!
12 oktober 2017 Nationale Ouderendag : I.h.k.v. de Nationale Ouderendag bracht Maluku
Hoogeveen ook dit jaar een bezoek bij de ouderen in rode rozen uit te delen. Een roos is niet
alleen een stijlvolle bloem die heerlijk ruikt, een rode roos staat o.a. ook symbool voor liefde,
warmte, hartstocht en levenskracht. De rozen zijn beschikbaar gesteld door De Gier
Bloemen.
27 oktober 2017 Multiculturele avond Meppel : Op initiatief van organisatie "Wereld van
Vrouwen", een goede bekende van Maluku Hoogeveen, vond eind oktober bij Herberg 't Plein
in Meppel een multiculturele avond plaats. Bij de stand van Maluku Hoogeveen namen de
loempia's en de ajam ritja-ritja gretig aftrek en waren deze, samen met de pisang goreng
(baka bana!), spekkoek en de sponscake aan het einde van het evenement uitverkocht!
11 november 2017 Sint Maarten!! : Zo’n 70 kinderen gingen op vrijdagavond 11
november langs de deuren in de Molukse wijk in Hoogeveen en klonken de vele varianten
van het Sint-Maarten-lied door de straten! 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.

10 december 2017 Kerstmarkt : Kerstliederen, chocolademelk, glühwein, kerst- en cadeau-artikelen en
diverse heerlijkheden waren de ingrediënten van de onlangs gehouden kerstmarkt in De Tamboerpassage.
Dank aan iedereen die, door de sneeuw, onze stands bezocht hebben.
17 december 2017 Kerstattenties ouderen : Maluku Hoogeveen heeft korte
huisbezoekjes gebracht aan de ouderen (niet allemaal afgebeeld) en kerstattenties
uitgedeeld om hen een Zalig Kerstfeest en een goed en gezond nieuwjaar te wensen.
Woorden van dankbaarheid en bemoediging en hun zegen hebben we van de ouderen
mogen ontvangen, waarvoor we hen zeer erkentelijk zijn. De kerstattenties werden
mede mogelijk gemaakt door AS.
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Financieel overzicht Maluku Hoogeveen d.d. 24 december 2017

(Om organisatorische redenen en/of voldoende aanbod aan activiteiten in de regio heeft Maluku Hoogeveen dit jaar enkele activiteiten geannuleerd).
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What’s next? (wijzigingen onder voorbehoud)
Zaterdag 20 januari
Zaterdag 10 maart
Zaterdag 24 maart
Woensdag 11 april
Zondag 8 april
Woensdag 25 april

:
:
:
:
:
:

Verbindingsfestival
NL doet
Heel Hoogeveen Bakt
Paasactiviteit
Cascaderun
Kinderactiviteit tijdens Hari proclamasi

Zat. ? op Zon. ? juli/aug
Zaterdag 22 september
Vrijdag 5 oktober
Zondag 11 november
Zondag 9 december
Zaterdag 15 december
Ma. 31 dec op di. 1 jan.

:
:
:
:
:
:
:

Kinderkamp
Burendag WIJKFEEST!! 55 jaar Molukse wijk Hoogeveen
Nationale Ouderendag
Sint Maarten
Kerstmarkt
Kerstactiviteit
Selamat Tahun Baru!

Zaterdag 7 juli

:

Maluku Hoogeveen ism Tamboer : PESTA!!

ORGANISEERT I.S.M.

Maluku
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Maluku Hoogeveen mengucapkan banyak terima kasih atas pertolongan
semua sukarelawan2nya dalam tahun 2017.
Semoga bekerja sama lancar ini akan dilanjuktkan dalam tahun 2018.
Selamat Tahun Baru

Maluku Hoogeveen dankt een ieder voor zijn/haar bijdrage en medewerking, in
welke vorm dan ook, in het afgelopen jaar 2017.
Dat we dit weer in goede harmonie mogen voortzetten in het nieuwe jaar 2018.
Gelukkig Nieuwjaar

“Hidup dengan Tuhan, kerdja tulus dan madju terus”
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