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Mededelingen
Mutatie bestuur Maluku Hoogeveen
Onlangs heeft Melanie Tuasuun aangegeven, mede
door haar drukke schema, af te treden als
bestuurslid van Maluku Hoogeveen. Wij danken
‘onze Mel’ voor haar positieve inzet en
medewerking in de afgelopen jaren. We kunnen
sinds de voorbereidingen van het 50-jarig bestaan
van de Molukse wijk in 2012 terugkijken op een
goede en gezellige tijd met Melanie en mogen
(gelukkig), als de gelegenheid zich voordoet, nog
eens een beroep op haar doen.
Door het vertrek van Melanie is er een vacature
ontstaan. Draag je de Molukse gemeenschap een
warm hart toe en wil je je hiervoor inzetten, dan
kun je je melden via malukuhgv@gmail.com
Jaarboekje 2018
Begin van dit jaar hebben we een jaarboekje
gepubliceerd, wat we in 2018 hebben
georganiseerd, alsmede de activiteiten waar
Maluku Hoogeveen haar medewerking aan heeft
verleend.
Het jaarboekje is ook digitaal beschikbaar via onze
website (onder het kopje “Nieuwsbrieven”).
Geen Pesta! 2019
Mede doordat werk en privé dit jaar veel tijd van
ons vragen, zal er dit jaar geen Pesta!
georganiseerd worden en slaan we een jaartje
over.
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Paasattenties Ouderen
Ook dit jaar hebben we weer voorafgaand aan Paasdagen korte huisbezoekjes afgelegd en daarbij
paasattenties uitgedeeld aan de eerste generatie van (en aan de echtgenotes van wijlen) de Molukse
ouderen om hen fijne Paasdagen te wensen.

Kinderactiviteiten tijdens Hari Proklamasi
Donderdag 25 april jl. vierde de Molukse gemeenschap dat 69
jaar geleden de Republiek der Zuidmolukken (Republik
Maluku Selatan) werd geproclameerd. Een belangrijk
onderdeel en moment van samenkomst van de Molukse
gemeenschap is de jaarlijkse viering ervan. Met het hijsen van
de RMS-vlag bij zonsopkomst, gepaard met veel militair
ceremonieel, werd het officiële startsein gegeven voor de
activiteiten die op het programma stonden.
Een dag eerder legden de jongerengroep bloemen bij het
monument in de Molukse wijk en aansluitend vond er een
kerkdienst, als eerbetoon aan de eerste generatie.
Geroepen door de klanken van de tifa, Molukse trommel, verzamelden donderdag in alle vroegte
vele bewoners van de Molukse gemeenschap en belangstellenden in Hoogeveen zich op de centrale
ontmoetingsplaats in de Molukse woonwijk. Daar werd ceremonieel de vlag gehesen, gevolgd door
het voorlezen van de proclamatie en het zingen van het Moluks volkslied.

’s Middags had Maluku Hoogeveen voor de kinderen ook dit jaar een activiteit georganiseerd. Na
welkom en een korte kennismaking hebben we in kort doorgenomen waarom 25 april 1950 zo
bepalend is voor waar we 69 jaar later nog voor staan. Daarna werden de kinderen in groepjes
verdeeld en begonnen aan de speurtocht door de woonwijk. Aan de hand van aanwijzingen gingen
zij per groep langs 10 bewoners. Deze hadden een vraag mbt de Molukse cultuur.
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De viering van 69 jaar RMS in Hoogeveen werd coördineert door de 25 april groep, die dit jaar 10
jaar bestaat, in samenwerking met Molukse kerken en organisaties in Hoogeveen.
De kinderactiviteiten o.l.v. Maluku Hoogeveen werden weer mogelijk gemaakt door Stichting
Welzijnswerk Hoogeveen, Smederijen Hoogeveen, families Tanalepy, Lopulisa, Kailey, Huwaë,
Loupatty, Manusama, de Lima, Djirlauw en Fatbinan, usi/tante Lot Lopulisa en de 25 april groep.
Ook een woord van dank aan bewoners voor het afnemen van de verkoopproducten t.b.v. de
ondersteuning van toekomstige activiteiten van Maluku Hoogeveen.
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Wandeltocht Aoe Maloekoe Anai - Zaterdag 25 mei
Voor financiële steun ten behoeve van het
grafmonument van de zes omgekomen
Molukse strijders, organiseert Aoe Maloekoe
Anai een benefiet-wandeltocht op zaterdag
25 mei a.s. De opbrengst van deze dag zal
ten goede komen aan stichtingen die belast
worden met de kosten voor het monument
zoals onderhoud, reparatie en grafrechten.
Aoe Maloekoe Anai draagt hier graag aan bij.
De wandeltocht zal starten vanaf de Moluks Evangelische Kerk Rehoboth in Assen en loopt via
Rhee, Ubbena en Vries naar De Punt. Ter hoogte van De Punt zal er een moment van bezinning zijn
ter nagedachtenis aan de Molukse strijd. De tocht vervolgt zich via Tynaarlo weer naar Assen.
Deelnemers voor de 18 kilometer sluiten aan bij De Punt; deelnemers voor de 5 kilometer sluiten
aan op de T-splitsing Kleuvenveld te Assen.
Info en inschrijven (tot 18 mei) : benefiet.ama@gmail.com
Maluku Hoogeveen zal deze dag haar medewerking verlenen.
Hoogeveense Kuiertocht
De Hoogeveense Kuiertocht is ongetwijfeld bij u bekend. De route van
dit wandelevenement voert in december langs diverse plekken door
Hoogeveen met vertier en entertainment. Dit jaar zal de Hoogeveense
Kuiertocht voor de derde keer plaatsvinden en lijkt door het succes
met zo'n 2500 deelnemers een jaarlijks evenement te gaan worden.
De organisatie heeft Maluku Hoogeveen benaderd voor de
Hoogeveense Kuiertocht, dit jaar op zaterdag 28 december 2019.
We zijn voornemens iets op te zetten waarmee we ons als Molukse
gemeenschap kunnen presenteren.
Om goed voorbereid aan de slag te gaan zullen we in eerste instantie
Molukse organisaties in Hoogeveen benaderen, om eerst gezamenlijk ideeën te verzamelen en
eventueel al een voorstel/opzet te kunnen doen. Om de betrokkenheid te vergroten en dat het
breed zal worden gedragen, zullen we dan voor de volgende bijeenkomst de bewoners uitnodigen
om mee te denken en te participeren.
ADAK Theater
Aan de andere kant (ADAK) is een theaterproject over Molukkers in Nederland. Over hun komst
naar Nederland, hun jarenlange verblijf in woonoorden. Over verbroken beloftes en acties, en de
impact die de acties op hen en op andere Nederlanders hebben gehad. Over het perspectief en de
beleving van beide kanten. En over verzoening.
ADAK is in 2018 begonnen met een korte voorstelling op drie markante Molukse locaties in het
Noorden. Dit jaar en in 2020 volgen deel twee en drie. Samen vormen de voorstellingen met een
doorlopend verhaal een trilogie. Met als afsluitende locatie het kampterrein van Westerbork, waar
zich na de oorlog één van de grootste Molukse woonoorden bevond: Schattenberg.
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Het is met dit theaterproject niet de bedoeling om een historische reconstructie weer te geven (zo
is het echt gebeurd) maar om te laten zien hoe de mensen het zelf hebben beleefd. De
voorstellingen worden gemaakt door een professionele cast en crew met volop ruimte voor
participatie vanuit de gemeenschap. De basis is theater, aangevuld met andere kunsten, zoals film,
muziek en dans. De voorstellingen spelen op bijzondere en betekenisvolle locaties, waar we
optimaal gebruik van maken.
Deel 2 ‘Buitenspel’ gaat verder waar deel 1 was gestopt met in de hoofdrol wederom Roger
Goudsmit en Nynke Heeg. Ze worden aangevuld met nieuwe gezichten, waaronder Francesca
Pichel, Joenoes Polnaija en Nick Kamerling.
Buitenspel is het tweede deel van het drieluik ADAK. Een trilogie over de Moluks-Nederlandse
geschiedenis van Stichting Gedeelde Verhalen. De voorstellingen zijn prima afzonderlijk te bekijken.
Woensdag 25 t/m zaterdag 28 september in Hoogeveen!
Theater op het voetbalveld! In twee keer 45 minuten wordt op het voetbalveld van Sportpark
Bentinckspark het verhaal verteld van de Molukse familie Melanesy. Een verhaal over dromen,
strijd, familie, het vinden van een eigen plek, machteloosheid, maar ook over een ijzersterke hoop
dat het beter wordt!
Sergio Loupatty uit Hoogeveen is één van de acteurs die tijdens de voorstellingen zal meespelen.
Ga voor tickets naar de website van De Tamboer. Entree is inclusief koffie/thee en een hapje.
Maluku Hoogeveen heeft haar medewerking verleend in de voorbereiding (o.a. het Verhalencafé op
7 februari jl.) en zal tijdens de voorstellingen in Hoogeveen ook ter ondesteuning aanwezig zijn.

De hoofdrolspelers op het hoofdveld van HZVV (Foto : Joshua Keller)

Financieel balans Maluku Hoogeveen d.d. 1 mei 2019
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