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Openingstijden  
Maandagochtend (op afspraak) Maandagavond vanaf 18.00 uur   

      Dinsdagavond   vanaf 18.00 uur   

Woensdag  09.00—12.00   

Donderdag ochtend (op afspraak)   

 
Maandag  19.00—24.00 Bridge club 

 

Dinsdag  09..00—17.00 Dagbegeleiding Molukse Ouderen 

   09.30—10.30 M.B.V.O. Nederlandse ouderen (gemengd) 

   19.00—24.00 Schaakclub 

 

Woensdag 09.00—10.00 M.B.V.O.  (dames) 

   10.00—11.00 M.B.V.O.  (heren) 

   14.00—16.00  Kinderactiviteiten 

 18.00—22.00 Taekwondo 

 19.00 –21.00 Bijbelstudie  

 

Donderdag 09.00—17.00  Dagbegeleiding Molukse Ouderen 

   19.00—21.00 Repetitie Maranatha Singers (soos) 

   19.00—21.00 Repetitie Houseband (hobbyruimte) 

   19.00—21.00 Yospan/Line dance 

 

Vergaderdata bestuur: iedere 1e dinsdag van de maand 

Salawaku Info 



Verhuur Zalen en kantoren 
 

Het Moluks stichtingsgebouw is in eerste instantie bedoeld voor  
diverse activiteiten voor de Molukse gemeenschap in Hoogeveen. 

 
Het is echter ook mogelijk om het Salawaku-gebouw te huren  

voor overige activiteiten.  
 
 

De ruimten zijn te huur voor feesten, vergaderingen etc. 
 voor maximaal 300 personen. 

 
Voor inlichtingen over de gunstige voorwaarden kunt u bellen naar  

de volgende contactpersonen: 
 

Dhr. A.Munster, tel: 06-40607687  
Dhr. B. Meinen, tel: 06-11044155 

 
Daar deze contactpersonen naast hun vrijwilligerswerk ook  

 ook andere werkzaamheden hebben  
kan het voorkomen dat u niet direct contact krijgt. 

 
Wij verzoeken u dan ook uw vragen over de voorwaarden en reserveringen 

zoveel mogelijk via het emailadres (info@salawaku.nl) te doen.  
 
 

Het gebouw ligt aan de Zuidwoldigerweg bij de carpoolplaats,  
vlak bij de A 28. 

Er is een ruime parkeermogelijkheid voor 150 auto's. 
Geen bebouwing in de buurt dus ook geen klachten over geluidsoverlast. 

 
 

Let op!  
Om bij het Salawaku gebouw te komen moet u 

 vanaf de rijbaan de parallelweg op. 
 

 Het wordt ook aangegeven op de "gele en witte" verwijzingsborden.  

Salawaku Info 



Voorwoord 

Het zijn weer de zgn. donkere dagen voor Kerst. Buiten is het weer 
somber en koud. Maar binnen ziet het er allemaal gezellig versierd 

uit. De lichtjes dansen vrolijk in de diverse kerstbomen. Mensen zijn 
drukdoende boodschappen te doen voor de feestdagen. We staan stil 

bij al datgene wat in het afgelopen jaar weer is gepasseerd. Leuke 
dingen, maar helaas ook droevige momenten. We hebben dit jaar 

van diverse geliefden afscheid moeten nemen, maar hopen dat  voor 
de nabestaanden ondanks het gemis en het verdriet, de Kerst een 

liefdevol en warm feest mag zijn. 
De Surat Kabar staat weer vol met leuke verslagen van de diverse ac-
tiviteiten. In de mededelingen van het bestuur wordt ook weer een 
oproep gedaan om de redactie en het bestuur te komen versterken. 

Misschien kunt u er over nadenken om in het nieuwe jaar uw bijdra-
ge te leveren. Ook hierbij een oproep om extra hulp t.a.v. de kinder-
activiteiten die we graag op de woensdagmiddag van 2 tot 4  weer 

nieuw leven in willen blazen.  
Voor nu wensen wij u in elk geval hele fijne feestdagen toe.  

En voor het nieuwe jaar heel veel geluk in goede gezondheid. 
 

Heel graag tot volgend jaar.  
 

    De redactie 



Van het Bestuur 

Sloten we het jaar 2011 af met Merantau, dit jaar viel de beurt 
aan Delta Dua met hun komische en hilarische voorstelling 
“Tante Tang en de Jinglebellellebelshow”.  
Het was theater met vooral een lach dan een traan en op 
sommige momenten bulderde de zaal van het lachen. Vooral 
Oom Emang (Anis de Jong) kreeg de zaal helemaal plat. 
Ook de personage Ollop deed hard mee om het publiek op 
zijn hand te krijgen. Alex Pattipeiluhu en Peter Lengams zongen de sterren van de hemel 
met hun lagu2 maluku met af en toe wat rock en roll tussendoor.  
Anis de Jong en Nel Lekatompessy betrokken de mensen in de zaal waardoor er ook veel 
inbreng was vanuit het publiek. 
Het was mooi om het publiek zo te zien genieten. Ook kregen we veel enthousiaste reac-
ties van mensen van andere wijken die op de voorstelling afkwamen. 
Na de voorstelling bleef een grote groep nog nakletsen en naborrelen. En al gauw kreeg 
onze Houseband de mensen op de dansvloer en ze waren er bijna niet meer van af te krij-
gen. 
Maar aan alle leuke avonden komt een eind en zo ook deze …. 
Als het aan ons ligt mag Delta Dua wel vaker bij ons optreden. 
Inmiddels heeft het bestuur en Delta Dua al wat plannen in die richting.  
 
Maar laten we terugblikken op 2011. 
Januari 2011: begon met de feestelijke onthulling van het schilderij op het gemeentehuis. 
Eerder is daar uitgebreid door de Ouderengroep over geschreven. 
Eind januari vond de officiële opening plaats van de DagbegeleidingBahtera in samen-
werking met Zorginsteling De Westerkim. Voortaan vindt nu iedere dinsdag en donder-
dag dagbegeleiding plaats in de stichting Salawaku. Medewerkers van De Westerkim zijn 
verantwoordelijk voor de zorg en vrijwilligers van de Stichting werken mee bij het berei-
den van de maaltijden en verlenen waar nodig hand- en spandiensten.  
 
Februari 2011: Start gesprekstafels over de Heroriëntatieplan Stichting Salawaku. 
Na ruim 2 jaar onderhandelen was de gemeente bereid om gedeeltelijk subsidie te ver-
strekken voor het heroriëntatieplan van het bestuur. Gelukkig kreeg het bestuur van 
Stichting Buat een aanvulling waardoor wij de heer Rein Sohilait hebben aangetrokken 
om de gesprekstafels te leiden. 
Doel van de heroriëntatie is vooral gericht op missie,  rol en positie van Stichting Salawa-
ku ten behoeve van de Molukse gemeenschap. De gesprekstafels zijn goed bezocht. 
Een punt dat in alle gesprekstafels duidelijk naar voren kwam is dat zowel het gebouw 
als ook Stichting Salawaku in stand gehouden moet worden als belangrijk erfgoed voor 
de latere generaties en als plek waar de Molukse gemeenschap haar tradities en cultuur 
kan beleven. 
Eind november 2012 heeft de heer Sohilait de laatste hand gelegd aan het rapport. 



Van het Bestuur 

Er wordt nog naar een datum gezocht om het definitieve rapport aan de subsidieverstrek-
kers te overhandigen. Daarna zal het rapport aan de deelnemers van de gesprekstafels 
worden verzonden. 
De heroriëntatie heeft veel inspanning gevergd maar met de resultaten kan er een beleid 
gemaakt worden voor minstens de eerste 10 jaar. 
 
Januari tot en met april 2012: Eindelijk de Maleise taal cursus die werd uitgevoerd en 
waaraan toch meer dan 14 deelnemers aan meededen.De jongste was 10!! 
 
Nieuwe werkgroepen:  
Eind maart 2012: Girls want to have fun organiseerde een geslaagde 70-party.  
Voices of Salawaku: onder leiding van MarthinUnitli repeteerde de groep iedere woensdag, 
helaas is door de verhuizing van Marthin alles op een laag pitje gezet maar … er zit weer 
beweging in binnenkort.Yospan/Linedancegroep: het begon met een spontaan optreden van 
6 dames voor Kiri Motoren en uiteindelijk is de groep uitgegroeid tot bijna 20 dames en 
heren!  Iedere donderdagavond is deze groep in beweging en de sfeer is heel goed en ze 
hebben heel veel plezier! En dat is het voornaamste. Nieuwe leden hebben inmiddels en-
kele ballroomdansen toegevoegd. Soyouthinkyoucandance… binnenkort in Salawaku?  
 
Na de zomervakantie heeft het bestuur de wijkbewoners uitgenodigd voor de oprichting 
van een actiecomité 50 jaar Molukse Wijk Venesluis. 
Inmiddels is GitaLopulisa de contactpersoon van het comité 50 jaar Molukse wijk. Mid-
dels hun nieuwsbrief blijft u op de hoogte van de activiteiten voor volgend jaar. 
13 december 2012 werd het bord 50 jaar Molukse wijk onthuld door tante Seleky, tante 
Laturake en tante Fatbinan tezamen met wethouder Klaas Smid. 
Houdt u de website salawaku.nl in de gaten, daar staat alle nieuws in over het reilen en zei-
len van de Stichting Salawaku en de (werk)groepen. 
 
Over de website gesproken. Wij hebben al vele goede reacties gekregen over de update 
van de website. Dit hebben we te danken aan de heer Dick Ernst.  
Dick heeft vele uren in de update van de website gestoken en we zijn hem zeer erkentelijk 
dat hij belangeloos heeft bijgedragen aan het actualiseren van de website zodat iedereen 
in en buiten Hoogeveen nog het wijkgebeuren kan volgen. 
Gezien de druk- en bezorgkosten zal het bestuur alleen nog in de wijk het krantje uit 
doen gaan. We hebben praktisch geen sponsoring voor de krant en krijgen er ook geen 
subsidie voor.  
Dus hopen we dat u daar begrip voor kunt opbrengen.   
Ook willen we de vraag van de redactie van harte ondersteunen nl.:  WILT U OOK IETS 
DOEN VOOR ONZE MOLUKSE GEMEENSCHAP? GEEF U DAN OP VOOR HET RE-
DACTIETEAM!! 
 



Van het Bestuur 

Vacature  bestuursleden  Stichting Salawaku: 
Na de festiviteiten 50 jaar Molukse wijk zal het bestuur zich beraden over de wisse-
ling van de wacht. 
Wij roepen nu al kandidaten op om in het bestuur zitting te nemen zodat ze alvast 
kunnen meedraaien met het zittende bestuur. 
WILT U EEN BIJDRAGE LEVEREN AAN DE MOLUKSE GEMEENSCHAP IN 
HOOGEVEEN? GEEF U DAN OP ALS KANDIDAAT BESTUUR! 
Brieven met motivatie kunt u sturen naar: Bestuur Stichting Salawaku, Zuidwoldiger-
weg 7, Hoogeveen. 
 
Beheer gebouw Salawaku: 
Onlangs heeft u bericht gekregen dat de heer J. Boham op eigen verzoek ontslag heeft 
genomen bij de Stichting Salawaku. De heer Boham is destijds via een loonkostensub-
sidie van Alescon bij de Stichting Salawaku tewerkgesteld als assistent van de be-
heerder. De heer Boham keert terug bij Alescon, Onderdeel De Bereiders. 
 
Het bestuur is blij dat we via Werkplein van de gemeente Hoogeveen 2 nieuwe me-
dewerkers, de heer John Thoen en mw. Tineke Thoen mogen verwelkomen. 
Zij zijn maandagavond, dinsdagavond en woensdagochtend werkzaam bij de Stich-
ting Salawaku. 
De overige dagen is de stichting geopend voor de Bahtera en de activiteiten van de 
werkgroepen. 
Voor info verhuur zijn de heer Meinen en de heer A. Munster  telefonisch bereikbaar 
(zie info website). 
Wilt u kopieën maken of huur en andere zaken dan kunt u voortaan het beste eerst 
bellen voor een afspraak dan weet u zeker dat u niet voor een dichte deur staat. 
 
Landelijke Onderzoeken 
Het stichtingsbestuur heeft haar medewerking verleend aan een tweetal onderzoeken 
t.w. 

Renovatie molukse wijken 
Buat heeft een commissie ingesteld die de huisvestingsproblematiek van Molukse 
wijken zichtbaar en bespreekbaar maakt. Met enkele bewoners zijn gesprekken 
(interviews) gevoerd. Ook zijn formulieren verspreid waarbij mensen op de web-
site renovatie molukse wijken.nl  informatie kunnen ophalen. 
Molukkers en gezondheid 
De heer Raymond Bernardus en mevrouw Adee Bodewes hebben de kerken be-
zocht om een toelichting te geven op het onderzoek. Ook zijn er formulieren mee-
gegeven. Hebt u de formulieren ingevuld en weet u niet waar in te leveren?  



Van het Bestuur 

Geen probleem, u kunt ze afgeven bij de Stichting Salawaku. Mw. Bodewes komt 
het bij de Stichting ophalen. 

 
DANKWOORD 
Aan allen MAAR DAN OOK WERKELIJK AAN IEDEREEN  die zich dit jaar heeft 
ingezet bij alle activiteiten van de Stichting Salawaku: TERIMA KASIH BANJAK!! 
Terlebih OrangTua2 yang turut segala aktivitasnya Stichting kami ucapkan: terima-
kasihbanjak! 
 
Tot slot 
Goede maar ook minder goede dingen zijn ons overkomen in 2012. Het komt zoals 
het komt zeggen onze ouderen.  
Wij als stichtingsbestuur proberen zo goed mogelijk de Stichting draaiende te hou-
den. Dat het soms geen makkelijke opgave is dat merken we wel. Velen vergeten dat 
het vrijwilligerswerk is en dat sommige bestuursleden dit ook naast hun werk/gezin 
doen. 
De economische recessie zal de komende jaren ook zijn weerslag hebben op de stich-
ting. 
Daarom zullen we meer en meer met elkaar samen moeten werken en meer begrip 
voor elkaar moeten hebben. Lain djaga lain. 
Wij roepen jullie dan ook op om er samen de schouders onder te zetten en niet te kla-
gen maar erover te praten. 
Satu Bangsa, Satu Suku leren we van de 1e generatie. Dus, DOEN.. 
 
Na deze wijsheden, rest ons nog de wens: 
 
SELAMAT  HARI NATAL DAN SELAMAT MASUK TAHUN BARU 2013 
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Kleurplaat 

 



Lief en Leed 

Tot onze grote verdriet, hebben we afscheid  moeten nemen van: 
 

Opa Silas Sahusilawane 
 

Tante Au Resiona 
 

Oom Pattipeiluhu 
 (vader van usi Guus Manusiwa) 

 

Petrus Latupeirissa 
 

Usi Ietje Kainama 
 

Tante Nel de Lima 
 

Salawaku wenst de nabestaanden alsnog heel veel sterkte bij het  verwerken van dit grote verlies.  

Lianne Sahusilawane 
met haar doop 

 

Pascalined Sahusilawane  
Kenny Sahureka 
met hun belijdenis 

 Dit zijn berichten die de redactie ter ore zijn gekomen.Onze welgemeende excuses, als we iemand zijn vergeten  

Salawaku feliciteert : 

Michael-Gavin en Ursula (Laturake) 
met hun zoontje Gialinho 

 
Leroy en  Peggy (Licumahua) 

met hun zoontje 



Kerstpuzzel 

 



Kerstpuzzel 

 

Dit jaar is de Kerstboom gevuld met 60 woorden van vijf letters die 
allemaal twee letters afwijken van het woord KERST. Maar de volg-
orde van de overblijvende letters blijft gelijk.  
Tussen die woorden door slingert zich een geheimzinnige zin. Ik 
weet niet of het zinnig is om zin op te wekken om deze zin die zin 
aan je leven brengt te willen vinden. 
 
 
De te vinden woorden zijn normale Nederlandse woorden,  
vervoegingen, namen. 
 
Voorbeeld1: KERST => DERFT 
 
Voorbeeld2: KERST => GEEST 



Recept 

 
 
Benodigdheden 
250 gram Ketan 
150 gram Kokos 
3 schijven gula djawa 
2 zakjes vanillesuiker 
Mespunt zout 
Een platte schaal 
 
 
 

De kokos 15 min. in ruim water laten staan en 1 maal uitpersen, en dit met de san-
ten op een klein vuur  langzaam aan de kook laten komen, zodat de dikke santen 
komt bovendrijven. Bij het kookpunt het vuur uitzetten. De kokos weer in het wa-
ter doen. De ketan wassen, pers de kokos een tweede maal uit, meteen boven de 
ketan zodat deze 1 cm. onder de santen staat. 
  
Kook de ketan op klein vuur voor (zonder deksel). Zet het vuur uit en laat de ketan 
ca. 10 min. wellen (met deksel). Stoom de ketan boven een stoompan botergaar. 
Kook de gula djawa tot een siroop met ca. 2 dl. water, schenk de gula djawa in een 
grote wadjan of brede pan. Verwarm de siroop opnieuw en voeg er het zout en de 
vanillesuiker aan toe. Schep de dikke santen af en meng dit door de suikermassa 
heen. Roer de massa goed door (alles op niet te groot vuur). Als laatste de ketan er 
goed doorheen  mengen. Schep de wadji over op een platte schaal en laat ze afkoe-
len. Snijd er vervolgens stukken van.  

Bron: tante Lenny’s kookhoekje 



Workshop bikinlumper dan wadji 
 
Op 26 oktober 2012 was er weer een workshop bikin djadjan2 georganiseerd…dit 
keer het maken van lumper en wadji. 
 
In de soos meldden zich 18 kinderen samen met een ouder, oma of tante. Op de bar 
stonden bordjes met lumper en wadji…om maar alvast in de stemming te komen! 
Ook was er gedacht aan wat drinken voor de kinderen en de begeleiders. 
 
En een ieder, nou ja ….. bijna iedereen, had de benodigde keukengerei meegeno-
men! 
Tante/oma Lotje leerde ons de fijne kneepjes. Dat werd gedaan met een mooie en 
vriendelijke glimlach. In duidelijke taal en zo nu en dan een grapje er tussendoor!   
Zo leerde tante/oma Lotje ons dat we de hapjesvooral niet in alle haast moeten wil-
len maken maar juist in rust, met de volle aandacht en met het hoofdingrediënt 
LIEFDE! 
 
Helaas was er niet voor iedereen genoeg en/of had de één minder dan de andere of 
helemaal niets (zoals bij de wadji het geval was) om bijvoorbeeld het thuisfront te 
kunnen laten proeven. Maar het mocht de pret niet drukken! 
 
Het was erg leuk en gezellig om zo samen bezig te zijn en natuurlijk er daarna 
heerlijk van te smikkelen!!! 
 
Tot de volgende keer maar weer! We zullen zien wat we in 2013 weer van tante/
oma Lotje mogen leren. 
 
Voor iedereen fijne feestdagen en een gelukkig 2013 toegewenst! 
 
Groetjes van Germano en Denise 
 

Kinderactiviteit 



Advertentie 

 
Mocht u bij het opruimen nog grote goeie pannen  
tegenkomen, die u weg wilt doen? 

 Geeft u ons een belletje dan 
 komen we ze graag bij u ophalen.  

Is toch wel jammer als ze bij de Kring-
loopwinkel 

 belanden terwijl Salawaku ze goed kan 
gebruiken. 

 

Advertentie 



Klachten aan de woning in wijk Venesluis: 
Meld dit vooral aan Domesta. Hoe meer klachten van de-
zelfde aard hoe sneller dit door Domesta wordt onderzocht! 
Het nummer van de servicelijn is: 0900-4565656. 

Bewonerscommissie 



Zaterdag 15 december was het voor de ouderen 1e generatie en 55 plus-
sers weer traditiegetrouw het Kerstdiner bij de Stichting Salawaku. 
De Ouderengroep en de vrijwilligers hadden al een paar dagen de voor-
bereidingen getroffen. Er werd gekokkereld ,  
djadjan2 gemaakt, de zaal feestelijk versierd etc.. 
En toen was het zover. Speciale gasten waren oud-directeur De Wester-
kim, Johan Beijering met echtgenote Roelie, directeur De Westerkim Febo 
Emmelkamp en echtgenote. Ook Rein Sohilait (Forum) en echtgenote Jori waren van de partij. 
Na het welkomstwoord van de voorzitter konden de gasten zich begeven naar het koud buffet . 
Voorafje was de heerlijke soep van het duo Ollop en Elly. 

Het was smullen geblazen alhoewel enkele tantes de salades 
voor lief lieten staan en zichtbaar opgelucht naar de schaal 
toesnelden waar de koho-koho met ketella uitgestald lagen. 
Namanja orang Ambon lagi kalau musti pilih salade of koho-
koho, tau sadja…. 
Na het diner kon men even het eten laten zakken en ondertus-
sen bingo spelen. 
Toen was het tijd voor de Maranathasingers  die als vanouds 
prachtig zongen. Bung Jacob had de koebel of was het kattebel 

of trembel? als instrument meegenomen. 
Zijn uitleg over het instrument zorgde voor hilariteit. 
Suara Bahtera : Arend, Hermien, Heleen en Antje traden 
belangeloos voor de ouderen op. Ze brachten de zaal in 
beweging met hun liedjes uit de Gordel van Smaragd. 
Daarna het optreden van de Babar-groep. Onze eigen tante 
Coos Roemahlewang danste en zong ook mee. Ze zag er 
prachtig uit,  net als de anderen natuurlijk. 
Met de uitvoering, de kleding, de dansen, de zang werden 
we door de groep op de melodieën meegevoerd naar de  

 
Babar-eilanden en voelden we de emotie en de bevlogen-
heid van de groep. 
Het was indrukwekkend en mooi om te zien. 
Daarna werd de dansvloer volledig bezet op muziek van 
onze eigen Houseband die zoals altijd weergaloos optrad 
met zang van Elly en begeleid door Martin R. en Martin U., 
Patrick, Jimmy K. en b. Jacob. Na een toegift van alle groe-
pen op het podium werd de avond afgesloten met  
Gandongé waarbij de pantuns over en weer vlogen! 
 

 
Het was alweer een geslaagd kerstdiner en de ouderen gingen allemaal naar huis met een mooie 
kerststuk die bung Jacob speciaal voor de  1e generatie ouderen heeft gemaakt.  
Iedereen die meegeholpen heeft: HARTELIJK DANK!! 

Ouderendiner Kerst 2012 



Zaterdag 21 juli jl. stond de "Stichting Salawaku Sportdag" ge-
pland. Helaas konden de binnenactiviteiten niet doorgaan door-
dat het stichtingsgebouw verhuurd werd. Voor het onderdeel 
pannavoetbal waren te weinig aanmeldingen en dus kon alleen 
de 'clinic jeugdvissen' olv Visclub Kawali-
nya doorgaan 

 

Om 09.00 uur stonden zeven jongens in de leeftijd van 6 t/m 10 jaar, 
'gewapend' met hun eigen hengels klaar bij de Buitenvaart in Hooge-
veen waar oom/opa Daan Tanalepy, bung/oom Sammy Tuasuun en 
bung/oom Evert Unitli van visclub Kawalinya de jongens al stonden op 
te wachten 

Sammy heette iedereen welkom en sprak 
zijn vreugde uit dat Marcello, Lorenzo, 
Bart, Marten, Noa, Jaïr en Daniël kennis wilden maken met de hen-
gelsport. Veel uitleg was er echter niet nodig, wat de jongens zijn 
al redelijk bekend met de hengelsport. 

Nadat de jongens een plekje toegewezen kregen, een tasje met eten 
en drinken uitgereikt kregen en de vislijntjes bevestigd werden 
kon het 'echte' werk beginnen. Met spanning werden de eigen dob-
bertjes, maar ook van de buurman, in de gaten gehouden. Aasbal-
len en maden vlogen ons om de oren! Na een kleine 10 minuten 
had Lorenzo al beet!! Verbaasde blikken alom! "Hoe kan dat nou? Zo 
snel al!" klonk het links en rechts, welke met een brede lach van Lo-
renzo werd beantwoord. Dobbertjes en haakjes werden voor de 
zekerheid nog even gecheckt en een nieuwe worp volgde. Weder-
om na niet al te lange tijd volgde de tweede vis voor Lorenzo. 
"Wat zit er in het voer van oom Daan dat Lorenzo alweer beet heeft?" 
werd er gevraagd. Maar daar wist de-
ze verslaggever geen antwoord op. 
Voor een visser blijft zijn eigen 'recept' 
altijd een geheim. Want stel je voor 
dat Lorenzo dit zou verklappen aan 
zijn vader ..... Broer Marcello kon het 
maar moeilijk verkroppen ("Hij heeft 
gewoon geluk, want hij zit op kopplek!"). 
Ook buurman Bart, die zijn dobber 
nog geen meter bij de dobber van Lo-
renzo had gegooid, was zeer ver-
baasd. Hij heeft helaas maar één visje 

Visclub Kawalinya 



Eén keer had hij bijna beet, maar het visje bedacht zich op het laatste 
moment en liet halverwege los! De gebroeders Zacherias werden, met 
hulp van hun oom Evert, flink aangemoedigd door hun ouders en groot-
ouders. Opa Zacherias had zelfs het slinkse plan om een harinkje te ko-
pen op de markt en deze aan het haakje 
van de jongste kleinzoon te hangen... De 
verveling sloeg het laatste uur toe en werd 
de hengel van de jongste telg overgedra-
gen aan moeder Laura ("Als ik beet heb, haal 
ik die vis er niet af hoor!"). Na veel geduld 
en de nodige sigaretjes ging haar dobber 

dan toch onder en werd het visje met het nodige 'geweld', gegil en 
geschreeuw richting manlief gezwaaid.  

Na 2,5 uur vissen klonk het eindsignaal en moesten de hengels binnengehaald worden. Er volg-
de een spannend moment, want nu kon de eindstand opgemaakt worden. Na een dankwoord 
kregen alle jongens een certificaat uitgereikt als bewijs van hun enthousiasme deelname. Daar-
naast ontving Lorenzo het certificaat 'de meeste vis', Bart ontving het certificaat 'de zwaarste vis' 
en Jaïr ontving het certificaat 'de langste vis'. 

  En last but not least ontving mama 
  Laura het certificaat 'meeste lawaai' ;-) 

 

 

 

 

Na een groepsfoto en een dankwoord vertrokken 
de vissertjes weer richting huis.  

 

 

 

Visclub Kawalinya, hartelijk dank voor de medewerking en graag tot de volgende viswedstrijd! 

 
Vriendelijke groet, 

Een toeschouwende moeder 

Visclub Kawalinya 



Mini Moppentrommel 

Vraag: wat heeft twee tanden en honderd ogen  
Antwoord: een bus vol met bejaarde  
 
Vraag: Weet je hoe een Nederlander een konijn probeert te vangen?  
Antwoord: Hij gaat achter een boom staan en doet het geluid van een wortel na.  
 
Vraag: Hoeveel weegt de ideale schoonmoeder?  
Antwoord: 700 gram, zonder de urn 
 
Vraag: Wat is het gevaarlijkste deel van een auto?  
Antwoord: De bestuurster.  
 
Vraag: Een cowboy vraagt aan een indiaan wat die rooksignalen daar nu toch betekenen?  
Antwoord: dat daar vuur is  
 
Vraag: Hoe noemt men een rij van 10 wc potten?  
Antwoord: Een drukkerij!  
 
Vraag: waarom hebben ze in Egypte nog geen E-mail  
Antwoord: ze blijven trouw aan de K-meel  
 
Vraag: Wat staat er op het grafzerk van een naaister?  
Antwoord: Gestikt  

Vraag: Hoe kan men trouwen met een jonge, mooie ,intelligente en rijke vrouw?  
Antwoord: Door 4 keer te trouwen.  
 
Vraag: Welk eeuwenoud middel wordt soms gebruikt om door muren te kijken?  
Antwoord: een raam  
 
Vraag: Het is bruin en het ligt naast de WC!  
Antwoord: Een drukfout!!!!!!!!  
 
Vraag: Het is wit en het ontploft?  
Antwoord: Boemkool  

 
Vraag: Welk dier bestaat voor 75% uit wol?  
Antwoord: WOLf  
 
Vraag: Hoe maak je een hollander gek ?  
Antwoord: Zet hem in een ronde kamer en zeg dat er een gulden in de hoek ligt.  
 
Vraag:Wat staat er op het graf van een wiskundig genie ?  
Antwoord: Antwoord: Uitgeteld ! 
 
 
Vraag: Wat is voordeel van Alzheimer!  
Antwoord:Je kunt je eigen paaseieren verstoppen!  
 
Vraag: Het zit op een paard en het heeft spijt?  
Antwoord: Zorri  



Sinterklaas 

Zondag 2 december was het feest 
Want wie waren er weer geweest?  
De Sint had dit jaar twee pieten ingezet 
en was het in het stichtingsgebouw dikke pret! 
Maar voordat de pieten de boel kwamen opfleuren 
Konden de 15 kinderen eerst knutselen en kleuren 
En toen was daar het moment van lang wachten 
"Komen ze nog wel?", was wat de kinderen dachten 
De inmiddels onrustig geworden jongens hielden het niet meer 
Ze holden van de gang naar de soos, heen en weer... 
Daarna knielend voor de deur en maar naar buiten turen 
Waar blijven ze nou? Hoe lang gaat het duren? 
De ouders namen intussen hun 5e kopje met vocht 
en vroegen zich af of de Sint wel de juiste pieten had uitgezocht. 
Maar uiteindelijk kwam daar de Piet-mobiel aanrijden 
En konden de pieten de kinderen met hun bezoek verblijden 
De deugnieten besloten om zich zo snel mogelijk te verstoppen 
Na het lange wachten wilden zij de pieten wel even foppen 
De pieten waren verbaasd en moesten toen maar gaan zoeken 
In de soos, in de keuken, de kids zaten in alle hoeken 
Daar kwamen de kinderen stuk voor stuk te voorschijn 
De pieten riepen : "Oh, wat mooi dat jullie er zijn!" 
Onze zwarte vrienden waren aan de late kant 
Zij arriveerden iets later dan gepland in het stichtingspand 
De pieten waren namelijk goed en wel onderweg 
Ze kregen echter helaas te maken met autopech! 
Maar goed....ze waren nu eindelijk binnen 
En dus kon het pietenfeest nu snel beginnen 
Want hadden de pieten wel cadeautjes meegebracht? 
Had de Sint wel aan deze kinderen gedacht? 
De pieten en de kinderen zaten in een kring bij elkaar 
Zij deelden cadeautjes uit voor deze kinderen van 0 t/m 8 jaar 
Cadautje uitpakken...allemaal blijde gezichten met een lach 
Grote en kleine cadeautjes, maar allemaal voor hetzelfde bedrag 
Want ook de Sint moest eerst met de Euro-piet bellen 
Om de euro's voor de cadeautjes eerst goed te tellen 
Verdere hulp heeft de Sint er niet bij gevraagd 
Cadeautjes werden gekocht, de inkooppiet was erin geslaagd 
Nog even een liedje, een dansje, een handdruk en een groet 
Veel plezier met je cadeautje en blijf volgend jaar ook weer zoet. 
Dááág pieten! Goede terugreis naar Spanje en doe ze de groeten 
daar. 
Hartelijk dank voor jullie bezoek en tot volgend jaar! 
  
Groet, 
Giete-piet 



 
Donderdag 13 december vond het startschot '50 jaar Moluksewijk Hoogeveen' plaats door de 
onthulling van het spandoek. Dit werd, onder toeziend oog van alle aanwezigen, wethouder 
Smid en de pers, verricht door de tantes/oma's (Jos) Liklikwatil-Corputty, Seleky, Laturake en 
Fatbinan. Het spandoek is beschikbaar gesteld door een bedrijf dat graag anoniem wil blijven, 
het frame is in bruikleen van de gemeente Hoogeveen en de speciale vlaggetjeslijn is vervaar-
digd door Daisy Siahaija. Na het welkomstwoord en inleiding nam oom/opa Anis Eiromkuy 
het woord (vertaling in Maleis) waarbij 1 minuut stilte inacht werd genomen om degenen die 
ons in de afgelopen 50 jaar zijn ontvallen te gedenken. Ook wethouder Smid richtte een woord 
tot de aanwezigen, waarna het spandoek door de tantes/oma's onderluid gejuich en applaus 
werd onthuld. 
Op het spandoek staat het monument afgebeeld wat in 2006 in de 
Molukse woonwijk is geplaatst en het logo dat ontworpen is door 
Stephen Tuasuun. 
Tante/oma Atta Unitli sloot het geheel af met een gebed.  
Een ieder werd uitgenodigd om gezellig na te praten met koffie/
thee en gebak in Stichting Salawaku. Het gebak is beschikbaar 
gesteld door Bakker Bos, de cup-cakes door Jeanet Jansen-
Tanalepy en de carrot-cake van Arie Koster (Tea Time Echten).  
Als dank voor hun handeling ontvingen de tantes/oma'sbij Dag-
verzorging Bahtera een prachtig boeketbloemen, beschikbaargesteld door Nauta 
Bloemenatelier. De volgende dag stond een uitgebreid verslag met foto's gepubliceerd in de 
Hoogeveensche Courant en het Dagblad van het Noorden. Een interview met oom/opa Martin 
Unitli en tante/omaLeny Unitli is te zien en  te horen via RTV Drenthe :http://
www.rtvdrenthe.nl/nieuws/onderweg-viert-feest-molukse-wijk 
  
Vrijwilligers bedankt voor jullie inzet, usi/tante Sylvia Balsala voor de stroom voorziening en 
Rolf Tanger voor het geluid. 
  
Alle aanwezigen hartelijk dank dat we samen dit bijzondere moment met elkaar hebbenmogen 
delen. 
 
Houd u de Nieuwsbrief en Facebook in de gaten voor de volgende acties en activiteiten. 
 
De feestcommissie 

Startschot 50 jaar Wijk 



Op vrijdag 7 december sneeuwde het behoorlijk in de ochtend, en was de organisatie nogal 
sceptisch over het feit om de avond wel of niet door te laten gaan. Maar na regelmatig contact 
te hebben gehouden met Piet Paulusma en het  KNMI hebben we toch om 13.00 uur de knoop 
doorgehakt om de talentenavond door te laten gaan. Helaas is door  o.a. de griep, een aantal 
talenten niet gelukt om te komen. Maar gezien het groot aantal talenten wat we binnen onze 
gemeenschap hebben, komt er zeker een vervolg. En krijgen ook zij een nieuwe kans.  

De zaal was weer gezellig gevuld met diverse kraampjes, waarop de mensen  op allerlei ge-
bied, hun creativiteit konden tonen. Het varieerde van fotografie, schilderijen, nagelart tot sie-
raden maken. Heerlijke hapjes, Vliegers  kerststukjes, Geldoase en mooie tassen. Je keek je 
ogen uit. Over de hele avond werden er verschillende demonstraties gegeven. Zo was er een 
Dance-act van de jonge danseresjes van Dansgroep Reflex o.l.v. Martin Djababoe (dansschool 
Xtra-ordinary). Wel leuk om te vertellen dat de dansgroep audities heeft gedaan voor Holland 
Got Talent en Everybody Dance now, en dat de groep door de eerste voorronde is van beide 
programma’s. Toch wel iets om trots op deze talentjes te zijn. Houdt u de T.V. in de gaten. 
Want u gaat gegarandeerd hier meer van zien. Tevens was er een demo van Eskrima o.l.v. Gil-
bert Lopulisa (Eskrima Zwolle) en Zumba en Sh'bam olv Sherrine Thijzen (Top Fit Hoogeveen 
o.l.v. Angelique Zilverberg-Sabandar). Er was nog een spontaan spetterend zangoptreden van 
Teddy Uneputty en hadden we een jonge moppentapper, genaamd Lorenzo Mol, die de zaal 
enorm aan het lachen bracht, doordat hij meteen begon met de clou van de grap, voordat wij 
konden antwoord geven op zijn raadsel. Kortom we kunnen weer terug kijken op een zeer ge-
slaagde avond. We zijn echt trots op zoveel ‘Molukse’ talenten!  

Onze dank gaat hierbij nogmaals uit naar de volgende Talenten/Standhouders:  
 
Steve Corputty - fotografie 
Peggy Eiromkuy - creatief met oase 
Yakandra vd Hoofd - zelfgemaakte sieraden en sjaals 
David Liklikwatil - videomapping 
Lies Dekker-Pattisina - Oleh Oleh (Indo / Maluku hapjes) 
Sam Uneputty - Vechtvliegerclub Radja Udara 
Larissa Boer - Nail Arts 
Syane Kaihatu - zelfgemaakte sieraden 
Erna Munster - tassen, sieraden en petten 
Coba Liklikwatil - schilderijen en tekeningen 
Gebruiksartikelen van Titane 
Jacob Loupatty - zelfgemaakte kerststukjes 

  
Tevens dank aan alle vrijwilligers, en de vrijwillige financiële)ijdrages voor de festiviteiten 
voor het 50 jaar Wijkfeest.  
 

Graag tot een volgende keer 

Talentenavond 


