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Bestuur 
 
  
Voorzitter  Mevr. M. Mailissa 
 
Penningmeesters Dhr. B. Meinen 
   Dhr. J. Matulessy 
 
Secretaris  Vacature 
 
Aspirant lid  Dhr. A. Munster 
   Dhr. M. Unitli 
 
Beheerder  Dhr. J. Boham 
    
 
Redactie Surat Kabar 
Alg. Ondersteuning: D. Ernst 
 
Mevr. N. Lesimanuaja 
Mevr. M. Mailissa 
 
Bestuursadviseurs 
Dhr. J. Loupatty 
Mevr. A. Ohello 
 
Vliegerclub Radja Udara 
Dhr. S. Uneputty 
 
Visclub Kawalinya Hoogeveen 
Info: redactie@kawalinya.nl 
 
Kinderactiviteiten 
Mevr. G. Lopulisa 

Gebouw Stichting Salawaku 
Zuidwoldigerweg 7 

7908 AC HOOGEVEEN 
Tel.: 0528-234749 
Fax.: 0528-234829 

E-mail: salawaku@freeler.nl 

Colofon 

Werkgroep Ouderen 
Ds. L. Kuhurima 
Mevr. M. Mailissa 
Mevr. G. Manusiwa 
Mevr. R. Lesiputty 
Mevr. E. Liklikwatil 
Mevr. J. Liklikwatil 
Dhr. J. Loupatty 
Dhr. A. Nahafahik 
Mevr. L. Nahafahik 
Mevr. E. Schelkers 
Dhr. G. Siahaya 
Mevr. D. Schipper 
Dhr. M. Unitli 
 
 
Initiatiefgroep 25 april 
Dhr. P. Manusama 
Dhr. J. Uneputty 
Dhr. J. de Lima 
 
Voices van Salawaku: 
Mevr. A. Batuwaël  
Mevr. L. Beekelaar 
Dhr. J. Loupatty 
Mevr.  M. Mailissa 
Dhr. A. Nahafahik 
Mevr. L. Nahafahik 
Mevr. A. Sipahelut 
Dhr. M. Unitli (begeleider/coach) 
 
Yospan/Linedance Salawaku 
(in oprichting) 



Openingstijden  
Maandag   09.00—12.00   

Dinsdag  09.00—12.00   

Woensdag  09.00—12.00   

Donderdag  09.00—12.00   

Vrijdag  09.00—12.00  

 
 

Maandag  19.00—24.00 Bridge club 

 

Dinsdag  10.00—17.00 Dagbegeleiding Molukse Ouderen 

   19.00—24.00 Schaakclub 

 

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

   10.00—11.00 M.B.V.O.  (heren) 

 18.00—22.00 Taekwondo 

 

Donderdag 09.00—10.00 M.B.V.O. Nederlandse ouderen (gemengd) 

   10.00—17.00  Dagbegeleiding Molukse Ouderen 

   19.00—21.00 Repetitie Maranatha Singers (soos) 

   19.00—21.00 Repetitie Houseband (hobbyruimte) 

 

 

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 

Lieve mensen, voordat de zomervakantie aanbreekt, komen we nog even bij u  
binnen met een leuke, gezellige maar vooral informatieve  zomereditie van  

de Surat Kabar. 
Er is weer heel wat gebeurd, en daar willen we u graag over bijpraten.  

We krijgen regelmatig klachten van mensen dat ze de Surat Kabar niet meer ont-
vangen. Helaas heeft ook Salawaku te kampen met bezuinigingen. Dit is de reden 

waarom het bestuur van Salawaku besloten heeft om slechts de mensen in 
 de Molukse wijk van Hoogeveen te voorzien van een fysiek krantje.  

En nog een aantal Hoogeveense 70+ ers buiten de Molukse Wijk 
Sinds kort heeft Dick Ernst (geheel belangeloos) de  

Salawaku  site helemaal geüpdate.  
Op deze site is de Surat Kabar digitaal te lezen:  

www.salawaku.nl 
 

Zo willen we u alvast attenderen op het feit dat de Molukse wijk in  
Hoogeveen volgend jaar 2013 alweer haar 50e jubileum viert.  

Er zijn inmiddels 2 bijeenkomsten geweest om ideeën, 
 suggesties en vrijwilligers te krijgen.  

De organisatie is al volop bezig met de voorbereidingen hiervoor.  
Zij kunnen hierbij uiteraard uw hulp goed gebruiken.  

Meldt u zich dan ook alsnog z.s.m.  spontaan aan om deel uit te maken  
van één van de werkgroepen.  

Dat kan bij Salawaku of rechtstreeks bij Gita Lopulisa, 
 de Algemeen Coördinator van de Feestcommissie. 

 
 Nog even als reminder: Wij blijven natuurlijk nog steeds  benieuwd 

naar uw leuke foto’s, anekdotes en of verhalen. 
 

Het een en ander kunt u sturen naar het adres van Stichting Salawaku.  
Dit kan uiteraard ook digitaal via het mailadres.  

 

En voor nu opnieuw heel veel leesplezier toegewenst.  

Een zonnige zomer groet 
van de redactie 

 



Van het Bestuur 

Ibu, Bapa, saudara, saudariyg terhormat/ 
Beste  mensen, 
 
2012: het jaar van de EK, Olympische Spelen in Londen, de 
Floriade in Venlo en nog vele hoogtepunten die er aan zullen 
komen. Ook voor Stichting Salawaku gaat er veel gebeuren.  
 

 
2012: begon voor de Stichting Salawaku in ja-
nuari met de officiële opening van de 
 dagverzorging Bahtera.  
De ouderen hebben zelf deze naam voor de dag-
verzorging gekozen. 
 
 

 
Heroriëntatieplan Salawaku 
In februari kon het lang verwachte Heroriëntatieplan van start gaan. Dit is moge-
lijk gemaakt door subsidie van gemeente Hoogeveen èn van Stichting BUAT ! 
Inmiddels zijn de 3 gesprekstafels voor de 1e, 2e, 3e en 4e generatie achter de rug. 
Op verzoek zijn er daarna nog 3 kleine gesprekstafels uitgevoerd. In totaal hebben 
70 personen aan de gesprekstafels deelgenomen.  Alhoewel we een paar kritische 
brieven hebben gekregen gaat het bestuur door op de ingeslagen weg, rekening 
houdende dat verandering ook  weerstand met zich meebrengt. Het is jammer dat 
er personen zijn die zich liever achter een brief verschuilen dan openlijk deel willen 
nemen om hun zegje te doen aan de gesprekstafels. 
 
 



Van het Bestuur 

Projectleider Rein Sohilait kan tevreden terugkijken op de komst en inbreng van de 
deelnemers. Er ligt nu een rapport met aanbevelingen die het bestuur, samen met 
de subsidieverstrekkers  en  met bestuurders van lokale samenwerkende organisa-
ties zal gaan doornemen. Daarna zal het rapportdefinitief vastgesteld worden 
waarna het bestuur samen met de Molukse gemeenschap aan de slag kan. We hou-
den u op de hoogte! 
 
Voorbereiding 50 jaar Molukkers in Hoogeveen 
Na een aantal oproepen in de Surat Kabars van 2010 en 2011 hebben we welgeteld 
1 reactie binnengekregen. Af en toe kwam er wel een vraag langs hoe dit lustrum 
opgepakt gaat worden maar concreet was er geen initiatiefnemer die zich aandien-
de. Uiteindelijk kwam Manno Roemahlewang met het idee om een bijeenkomst te 
plannen om zodoende mensen te werven voor het comité 50 jaar Molukse Wijk. 
 
N.B.: inmiddels hebben we vernomen dat Manno door  ziekte voorlopig niet kan deelnemen 
in de voorbereiding van de lustrumviering. We wensen Manno (en familie) veel sterkte en 
een voorspoedig herstel. 
 
De redactie zal onder een aparte rubriek melden hoe de stand van zaken is met be-
trekking tot de voorbereiding van deze lustrumviering. 
 
Bezoek Burgemeester Loohuis aan de Molukse Gemeenschap en  Salawaku 
Op 28 juni heeft  de burgemeester samen met de heer Fokkes(beleidsmedewerker) 
een werkbezoek gebracht aan de Molukse gemeenschap. Stichting Salawaku heeft 
in overleg met de GIM, GPM en NGPMB  een programma opgezet. 
Beide heren kwamen heel sportief op de fiets aan in de wijk. Het bezoek begon bij 
de Maranathakerk. Ds. Rumahmury, ds. Sahusilawane, Kerkenraden en Stichtings-
bestuur stonden hen voor de kerk op te wachten. 



In de kerk gaf bung Jacob Loupatty aan de hand van dia’s een korte impressie over 
de brand en wat er tot nu toe door de vrijwilligers is gedaan om de kerk weer op te 
knappen. 

De burgemeester toonde zich zeer geïnteresseerd. Vanuit de gemeente kan helaas 
geen geldelijke steun worden gegeven maar de burgemeester is bereid om eventuele 
acties van de kerk bij te wonen en door zijn aanwezigheid c.q. steunbetuiging kracht 
bij te zetten. Aan de kerk dus een schone taak om dit op te pakken! 
 
Na de rondleiding in de kerk werd de tocht voortgezet op het plein. Er werd stilge-
staan bij het monument waar de burgemeester werd gewezen op de wens van som-
mige ouderen om het monument af te bakenen met een soort ketting die je wel eens 
ziet bij andere monumenten. Het geeft een bepaalde aanzien aan het monument. Op 
zich geen gek idee. 
 
Ama Ina was de volgende stop. Mogelijke opties voor bewoning door Molukse ou-
deren kwam tijdens de bezichtiging van Ama Ina  aan de orde. De tijd zal het leren. 
De eerste kennismaking met dagverzorging voor ouderen is in gang gezet bij de 
Stichting. 

 
Vervolgens toog het gezelschap via het schelpenpad richting Stichting Salawaku. 
De dagbegeleiding was daar aan de gang dus kon de burgervader gelijk aanschui-
ven. Het team van Westerkim vertelde over de activiteiten tot nu toe. Molukse spel-
letjes werden tevoorschijn gehaald en al snel zat de Burgemeester met de ouderen 
tjongka te spelen en Molukse memoryspel.Na een kop koffie en Molukse djadjan2 
werd er samen met de ouderen nog het lied Gandongé gezongen.  

Van het Bestuur 



Daarna nam mw. Elly Usmany beide heren mee voor een kleine Molukse tentoon-
stelling in de grote zaal. De burgemeester en de heer Fokkes luisterden aandachtig 
naar mw. Usmany en vervolgens mw. Manusiwa die tekst en uitleg gaf over de kle-
derdracht.  
 

 
 
 
Het laatste onderdeel was de gesprekstafel. Onder leiding van Elly werden er vra-
gen gesteld. Pijnpunt was het plan van de regering mbt de insignes voor de mari-
niers. Op vragen hierover antwoordde de burgemeester dat hij dit voornemen een 
onhandige zet vindt. 
Het wel en wee over het wonen in de Molukse wijk kwam aan de orde. Sommige 
punten neemt de burgemeester mee ter bespreking in zijn staf.  
Het was een geslaagde gesprekstafel mede door de goede presentatie van Miss El-
ly. 
De burgemeester zegt toe dat hij graag terug wil komen voor een gesprekstafel met 
de jongeren. Na de vakantie gaan we kijken hoe we hieraan vorm kunnen geven. 
 
Het werkbezoek eindigde met een heerlijk etentje en na het lied “ApiIndjil” was het 
tijd om afscheid te nemen. Het bestuur en de kerken danken hierbij alle vrijwilli-
gers en deelnemers voor hun bijdrage aan deze bijzondere dag. 

Van het Bestuur 



Ontwikkelingen in den lande 
Wellicht hebt u één en ander vernomen dat het Moluks Museum in Utrecht in ok-
tober voorgoed de deuren moet sluiten omdat ze het financieel niet meer kunnen 
opbrengen. Overal in het land komen mensen hiertegen in verweer. De redactie 
en het bestuur  wil graag weten wat u hiervan vindt. Ook verwijzen we naar de 
nieuwe Marinjo waarin een uitgebreid interview staat met de directeur van 
Muma, dhr. Usman Santi. Tevens wordt de werkgroep vermeld die actie gaat on-
dernemen voor steun aan MuMa. 
 
Protest tegen lintjes voor de mariniers 
Ook het bestuur vindt het voornemen onbegrijpelijk en ongepast. Bij het werkbe-
zoek van de burgemeester is hier door jong en oud melding van gemaakt. 
 
Website Salawaku 
Met genoegen kunnen wij u mededelen dat de website dankzij de heer  Dick 
Ernst weer up to date is. Onze welgemeende dank gaat uit naar Dick die zo vele 
uren belangeloos voor de Stichting ingestoken heeft om de site actueel te maken 
zodat niet alleen u maar ook degenen die buiten Hoogeveen zijn verhuisd nog op 
de hoogte kunnen blijven van het wel en wee van hun oude wijk. 
Uit financiële overwegingen  zijn we genoodzaakt om vanaf nu de papieren versie 
alleen in de woonwijk te verspreiden. Buiten de wijk aan de ouderen 1e generatie 
en 2e generatie oud (70+). Wij hopen op uw begrip. 
 
Openingstijden Stichting Salawakutijdens vakantieperiode 
Vanaf 19 juli tot en met 30 augustus 2012 zal de Stichting alleen op afspraak open 
zijn. Hiervoor kunt u contact opnemen met bestuursleden dhr. A. Munster tel. 06-
40607687 of dhr. B. Meinen tel. 06-11044155. De voorkeur gaat er naar uit om  uw  
boodschap te mailen naar salawaku@freeler.nl. 
 
Dagverzorging Bahtera blijft  OPEN tijdens vakantieperiode 
Tijdens de vakantieperiode gaat de Dagverzorging iedere dinsdag en donderdag 
doorin de Stichting. 
 
Tot slot 
Het bestuur wenst u allen een mooie en zonnige vakantie toe! 
 

 

 

Van het Bestuur 



“Tempo Doeloe” 

U heeft vast nog wel oude foto’s die u graag met ons zou willen delen!!! 
De redactie houdt zich aanbevolen 
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Onthulling schilderij Molukse ouderen op Gemeentehuis 
Op 18 januari 2012 werden de Molukse ouderen uitgenodigd op het Hoogeveense 
Gemeentehuis. De ouderen werden hartelijk ontvangen door Burgemeester Loo-
huis en leden van de Gemeenteraad. 
In het kader van 60 jaar Molukkers in Nederland heeft de Gemeente Hoogeveen nl. 
een schilderij gekocht. Het schilderij betrof een 5-tal oudere dames in Molukse kle-
derdracht. Het schilderij is gemaakt door Gerard van de Weerd. 
Hoe kwam Gerard van de Weerd aan dit idee? 
Welnu, Gerard werd geinspireerd door een Indische mevrouw die in haar sarong 
hartje winter door de Hoofdstraat liep. Het beel d van deze mevrouw in haar kleu-
rige tropische kledij in de sneeuw trof hem in zijn schildersziel. Wat zou er in haar 
omgaan dacht hij. Met die gedachte ging Gerard aan het werk. Hij vroeg foto’s op 
van de aktiviteiten in de Stichting Salawaku. Daar haalde hij een paar foto’s uit van 
ouderen in molukse klederdracht en hij begon te schilderen. Hij heeft een serie por-
tretten  gemaakt van Molukse ouderen. Een van deze schilderijen hangt in bruik-
leen bij Stichting Salawaku. Te zijner tijd wil Gerard een expositie houden van deze 
serie portretten Molukse Ouderen. 
Het was zoals het Engelse spreekwoord luidt: “the right place and the right time” 
dat in 2011 overal in het land herdenkingen plaatsvonden van 60 jaar Molukkers in 
Nederland.  

Schilderij 



 
De Gemeente wist van het bestaan van deze schilderijen. Als ode aan de 1e genera-
tie Molukse ouderen heeft de Gemeente Hoogeveen een schilderij aangekocht uit 
de collectie van Gerard. Het symboliseert de verbondenheid van de Molukse ge-
meenschap met de gemeente Hoogeveen. 
 
Na de toespraken van  Burgemeester Loohuis en Gerard van de Weerd werden de 
ouderen uitgenodigd om naar het schilderij te gaan.  
Het schilderij zou onthuld worden door de dames die op het schilderij te zien zijn.  
Dat zijn mw. Huwaë, mw. Pattikawa,mw. Sahusilawane (helaas door ziekte verhin-
derd). 
Namens wijlen  mw. Maelissa  heeft dhr. E. Mailissa  en namens mw. Loupatty 
(gerepatrieerd) heeft dhr. J. Loupatty deze handeling verricht. 
  

 
 
De 1e generatie kijkt met dankbaarheid terug op het respectvolle gebaar van de ge-
meente Hoogeveen.  
 

Schilderij 



Kleurplaat 



Lief en Leed 

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

Chavelli Unitli 
met de geboorte van haar dochter  

Maynoah 
 

David en Celeste Liklikwatil 
met de geboorte van hun zoon 

Levi 
 

Pia Liklikwatil en Danny v.d. Sleen 
met de geboorte van hun dochter 

Nyrah 
 

Minggus en Yvonne Tuhumena 
met de geboorte van hun dochter 

Jada 
 

Virgil Syaranamual en Ilona van Essen 
met de geboorte van hun zoon 

Jaïro 
 

Jacqueline Tuhuteru en Tobias Jano 
met de geboorte van hun dochter 

Indyra 
 

Melanie Tuhuteru en Sander Bakker 
met de geboorte van hun zoon  

Marciano 



Lief en Leed 

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

 Eddie Pattipeiluhu 
Hij overleed op 4 december 2011 

Judy Maulany 
Zij overleed op 15 februari 2012 

 
Mevrouw Hoffman-van der Gronde 

Zij overleed op 17 mei 2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Sergio Loupatty  
met zijn belijdenis 

 
Dave Loupatty 

met zijn functie als kerkenraadslid  

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

Salawaku feliciteert : 



Zomerpuzzel 

Kijk, daar rijdt Willem Wielenwagen. Met zijn auto maakt Willem een grote reis 
door Europa. Zoals je kunt zien, vraagt hij hierbij het uiterste van zijn oude wa-
gentje. Onderweg zijn er dan ook allerlei dingen kapotgegaan. 

Hieronder zie je een lijst van de maar liefst 73 auto-onderdelen die hij onderweg 
heeft moeten vervangen. Bij deze zomerpuzzel is het de bedoeling dat jullie deze 
woorden wegstrepen in de letterbrij hieronder. De auto-onderdelen slingeren alle 
kanten op, en gaan minimaal één keer de bocht om. 

AANDRIJFAS – ACCU – ACHTERBANDEN – ACHTERBUMPER – 
ACHTERKLEP – ACHTERLICHT – ACHTERPORTIER – AIRCO – AS-
BAK – AUTOALARM – AUTOBAND – AUTORADIO – AUTOSLEU-
TEL – BINNENSPIEGEL – BRANDSTOFTANK – CARBURATEUR – 
CHASSIS – CHOKE – CONDENSOR – DASHBOARD – GRILLE – 
HANDREM – HANDSCHOENENKASTJE – HOOFDSTEUN – KATA-
LYSATOR – KILOMETERTELLER – KINDERSLOT – KLOKJE – KNIP-
PERLICHT – KOFFERBAK – KOFFERDEKSEL – KOPLAMP – KOPPE-
LING – LUCHTFILTER – MISTLAMP – MOTORBLOK – NOKKENAS 
– NUMMERPLAAT – OLIEMETER – PEILSTOK – RADIATEUR – RE-
FLECTOR – REMLICHT – REMPEDAAL – RESERVEBAND – RICH-
TINGWIJZER – RUITENWISSER – SCHOKDEMPER – SCHUIFDAK – 
SNELHEIDSMETER – SPATBORD – SPATLAP – SPIEGEL – SPOILER – 
STADSLICHT – STARTMOTOR – STUURSLOT – STUURWIEL – TOE-
RENTELLER – TREKHAAK – UITLAAT – VENTILATOR – VERSNEL-
LINGSBAK – VERWARMING – VLIEGWIEL – VOORBANDEN – 
VOORBUMPER – VOORPORTIER – VOORRUIT – WATERPOMP – 
WIELDOP – ZIJSPIEGEL – ZONNEKLEP. 

Heb je alle woorden weggestreept? Zet dan de letters die je niet hebt wegge-
streept achter elkaar. Je krijgt zo een zin die Willem tijdens zijn vakantie minimaal 
73 keer heeft uitgesproken. 

Een hele fijne vakantie! 



Zomerpuzzel 



Recept 

Tumis Pare Asam Manis 
Zoetzure gebakken bitter kom-
kommer 

Ingrediënten: 
4 stuks bitterkomkommer (pare) 
1 eetl olie 
1 sjalotje 
3 teentjes knoflook 
75 kip 
75 gr groene paprika 
75 gr rode paprika 
100 ml water 
 
Bumbu: 
2 eetl. ketchup 
2 eetl. chilisaus 
½ theel. peper 
1 theel. zout 
1 eetl. azijn 
2 theel. palmsuiker 
 
Bereiding: 
Snijd de knoflook en de sjalot fijn, de paprika in stukjes van 1x1cm en 
hak het vlees fijn. Meng de ingrediënten voor de bumbu goed door el-
kaar. Snijd de pare doormidden en snijd deze in plakjes en bestrooi deze 
met het zout en laat het intrekken. Dan pers het vocht eruit en spoel het 
af en laat het uitlekken. 
Verhit in een wok/wadjan de olie en fruit de sjalot en knoflook voor 2 
minuten. Voeg dan het vlees toe en bak dit gaar. Vervolgens de pare en 
de paprika toevoegen en bak dit mee. Dan de bumbu en het water toe-
voegen en even laten koken. 



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 



 

De Politie meldt veel woningbraken in Hoogeveen. 

Elke wijk is aan de beurt, in Venesluis en de Zeeheldenbuurt maar 
liefst 11 maal. 

Het bijzondere is dat vrijwel alle inbraken overdag plaatsvinden. 
Mensen gaan even naar de winkel, sluiten de boel niet goed af en 
dan slaan de inbrekers toe. De buit bestaat uit gemakkelijk mee te 
nemen spulletjes zoals geld en sieraden. Geld is vervangbaar, 
maar sieraden vaak niet. 

De politie adviseert dan ook deze voorwerpen goed op te bergen en niet op voor de hand liggen-
de plaatsen. Deuren en ramen goed sluiten als men weggaat, ook al is het maar voor een bood-
schapje overdag. 

De politie is met man en macht bezig zicht te krijgen op de dader(s), maar kan de hulp van de 
mensen goed gebruiken. 

We vragen daarom de mensen alert te zijn op ongewone dingen in de buurt. Bijvoorbeeld voer-
tuigen die er niet thuis horen en opvallen door rijgedrag, rondstruinende mensen die er niet wo-
nen ect. Als u iets opvallends ziet, kunt u contact opnemen met de politie. 

Daarom is het heel nuttig om deze TIPS EN TRUCS van de politie goed door te nemen om te 
voorkomen dat vooral oudere mensen slachtoffer worden van een zogenaamde babbeltruc.  

Babbeltrucs 
Babbeltrucs zijn smoesjes waarmee oplichters proberen mensen te beroven. Oplichters komen 
aan de deur of spreken mensen aan op straat. Ze zeggen bijvoorbeeld dat ze van de bank zijn en 
uw pinpas en pincode nodig hebben voor een aanpassing. 
 
Wat kunt u doen tegen oplichters die aan de deur komen? 
- Open de deur niet helemaal: gebruik een kierstandhouder of deurketting.  

- Vraag altijd een legitimatiebewijs als iemand namens een instantie of bedrijf komt.  

- Laat onbekenden niet binnen.  

- Geef nooit uw pinpas en/of pincode af. Een bank of de politie vraagt daar nooit naar.  

- Bewaar altijd uw pinpas en pincode apart.  

- Medewerkers van banken, verzekeringsmaatschappijen, thuiszorginstellingen en 

  dergelijke  komen  nooit zonder afspraak bij u thuis voor financiële zaken.  

- Bent u alleen, maak een nieuwe afspraak en zorg dat er dan iemand bij u thuis is.  

- Vermoedt u dat u te maken hebt met een babbeltruc, bel dan direct 112.  

- Bent u toch u bankpas kwijt, blokkeer dan direct de bankpas. 

Informasi penting dari Politie 



 
Tentang tipu muslihat dan akal lain2 untung mentjuri di orang2  
punja rumah-rumah 
 
Informasie dari polisi untuk mentjegah tipu muslihat jang dimana orang 

tua2 jang jadi korban dari jang sebut dengan “bitjara tipu muslihat”. 

Tipu muslihat adalah satu bitjara jang kasih alasan2 dan keterangan2 

untuk mencoba mendjarah/merampok. Keterangan itu datang dimuka 

pintu dari rumah2 atau bitjara di djalan-djalan.  

Tjontohnja mereka bilang bahwa mereka orang bank dan U pinpas dan 

pincode perlu untuk penjesuaian. 

Apa jang dapat U buat untuk menentang orang jang datang kasih kete-

rangan di muka pintu: 

* Sama sekali jangan buka pintu besar-besar: lebih pakai itu sedikit ce-

lah pemegang stand atau rantai pintu 

* Harus Tanja bukti kartu identitas mereka kalau seseorang datang 

atas nama satu instantie atau perusahaan 

* Simpan selalu terpisa U punja pincode dan pinpas 

* Kalau orang jang kerdja di bank, kantor asuransi, bahkan lembaga 

jang mengurus bantuan perawatan di rumah2 tidak pernah datang 

tanpa  

* buat djandji di U punja rumah untuk urusan keuangan 

* Kalau U tinggal sendiri di rumah, lebih baik bikin djandji baru/buat 

djandji ulang dan usaha ada orang sama-sama dengan U 

* Kalau U punja dugaan/prasangka jang U berhadapan dengan orang-

orang jang tipu muslihat langsung lapor di telefoon nomor 112 

* Kalau U punja bankpas hilang langsung U telefoon bank untuk di 

blokkade U punja bankpas 

Informasi penting dari Politie 



Voorafgaand aan de jaarlijkse herdenking en viering 25 april is op 24 april 2012 de 
Ibadah Tanah Air gehouden in een tent in de Molukse wijk.  
De Initiatiefgroep 25 april coördineerde deze dienst met medewerking van 
Stichting Salawaku en de gezamenlijke Molukse Kerken in Hoogeveen. 

Proclamatie 25 april: 
Om 6 uur ’s ochtend vond een militaire parade plaats en werd de Molukse vlag in 
de wijk gehesen. Dit was het startsein voor de herdenking van de proclamatie van 
de RMS. 
 
Kranslegging c.q. bloemstuk bij Monument: 
Stichting Salawaku organiseert ieder jaar op 25 april de  kranslegging ter nage-
dachtenis aan de 1e generatie met medewerking van de vier gezamenlijke kerken 
en de Initiatiefgroep 25 april. Besloten is om iedere 5 jaar een kranslegging te 
doen met officiële genodigden. De tussenliggende jaren wordt een bloemstuk ge-
legd en wordt de ceremonie eenvoudig gehouden met een kleine gezelschap ge-
nodigden en de eigen Molukse gemeenschap. Ieder jaar wordt een oudere van de 
1e generatie of van de 2e generatie oud wel of niet met kleinkind gevraagd de 
kranslegging te doen.  Om 15.30 uur verzamelden de ouderen zich, waaronder 
vele 1e generatie ouderen, bij Ama Ina. Na een kort gebed door de dominee/
domina ging men door de ‘erehaag’ van de Initiatiefgroep 25 april naar het Monu-
ment.   

25 april 2012 



Daar werd het bloemstuk neergelegd door dhr. A. Wat-
timena en mw. R. Hatusupy en werd één minuut stilte 
gehouden om degenen die ons zijn ontvallen te geden-
ken.   
Daarna werd het Molukse volkslied door allen gezon-
gen. Dit jaar werd er een mooi gedicht voor gelezen 
door mw. L. Loupatty in het Maleis en mw. J. Meinen 
in het Nederlands. De ouderen hebben allen een roos 
bij het monument neergelegd ter herinnering aan hun 
dierbaren. Ze mogen niet vergeten worden. Door onze 
vaders die in het KNIL zaten, zijn wij nu allen hier in 
Nederland. Na de ceremonie was het gebruikelijk om 
onder leiding van de tifagroep over het schelpenpad 
naar de Stichting te lopen. Helaas zat het er deze keer 
niet in gezien de regen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Feest in de Stichting: 
De dames vrijwilligers zorgden net als voorgaande jaren weer voor traditionele 
Molukse gerechten. Zo was er natuurlijk papeda met pindang kuning of asem pe-
dis. Kohu Kohu met aardappelen of ubi, tjolo2, kortom te veel om op te noemen. 
De sfeer was prima, Suara Bahtera trad belangeloos op evenals de Maranathasin-
gers. Het Ouderenkoor mag natuurlijk niet ontbreken! Onder  uitstekende muzika-
le begeleiding van Jan Fatbinan brachten ze de prachtige liederen Opu latu e en  
Oh Maluku ten gehore. En …. we hadden een special guest DJ uit Indonesië: JEAN. 
Hij logeerde bij de familie Latupeirissa. Zijn totobuang in disco-stijl bracht iedereen 
op de been! Er werd gedanst en werd er menare gedaan. 
Het was heel gezellig en iedereen vermaakte zich op zijn eigen manier! 
Voor iedereen  was het  een geslaagde 25 april-dag 2012! 

25 april 2012 



25 april 2012 

   
LIMA  GENERATIES 

 
 

LIMA GENERATIES 
MENCERMINKAN DIRI 

DIDALAM  AKU 
  

SETELAH  LIMA GENERATIES 
 KELIMA  KALI 

MENCERMINKAN DIRI KU 
  

 DISEBABKAN OLEH MEREKA 
TIMBULLAH KE AHLIAN KU 

BERBICARA PADA KEBENARAN KITA 
 YANG BENAR 

SEPERTI SEBUAH IMPIAN YANG  NYATA 
 
 

 CERITA BANGSA MALUKU 
 CERITA HIDUPKU 

  
 



 
JULI: 
28 DAGTOCHT NAAR BEVERWIJK  
  
 
 
 
AUGUSTUS: 
VAKANTIE 
 
SEPTEMBER: 
05  VERGADERING OUDERENGROEP: 10 UUR SALAWAKU 
23  OUDERENAKTIVITEIT 16.00 TOT 20.00 UUR 
 
OKTOBER: 
03  VERGADERING OUDERENGROEP: 10 UUR SALAWAKU 
28  OUDERENAKTIVITEIT 16.00 TOT 20.00 UUR 
 
NOVEMBER: 
10  MANTELZORGDAG HOOGEVEEN 
??  LANDELIJKE MOLUKSE MANTELZORGDAG   
  (locatie/datum  nog niet bekend) 
25  OUDERENAKTIVITEIT 16.00 TOT 20.00 UUR 
 
DECEMBER: 
05  VERGADERING OUDERENGROEP: 10 UUR SALAWAKU 
15  OUDERENDINER 55+   

Ouderengroep: Planning Aktiviteiten 2012 



Tamu/Visite uit Assen 

Na een eerste ontmoeting op 27 oktober 2010 in Assen was het nu de beurt voor een te-
genbezoek van de ouderen Assen aan de ouderen in Hoogeveen. 
In het voorjaar 2012 kwam Attie Soumeru met een delegatie van de Ouderengroep As-
sen om de ontmoetingsdag te bespreken. 16 mei zou het uiteindelijk worden! 
De Ouderengroep stak de koppen bij elkaar en na een paar keer samenkomen hadden 
we het programma klaar. De taken werden verdeeld voor de aankleding van de zaal en 
het bereiden van de maaltijd en de lekkernijen. Het ouderenkoor heeft een aantal keren 
gerepeteerd om de gasten te ontvangen met een paar welkomstliederen. Ze hadden 
zelfs een extra dag oefenen ingelast voor de finishing touch. Helaas zijn een paar oude-
ren door de griep geveld en moesten op het laatste moment afzeggen. Assen zou met 25 
ouderen richting Hoogeveen komen met in hun kielzog tifa- en dwarsfluitspelers. Maar 
ook wij hebben onze …. Enige echte Marthin.! 
Eindelijk was het zover. De weerberichten waren niet al te rooskleurig maar later bleek 
het de hele dag mee te vallen. Half 9 kwamen de eerste Ouderengroepsleden Hooge-
veen binnen. Ieder had hun gerecht en allerlei lekkere koekjes en hapjes meegenomen. 

Zoals gebruikelijk was wat dat 
betreft alles piekfijn in orde. De 
koffie en thee werd gezet, een 
laatste inspectie in de grote zaal 
en het feest kan beginnen!  
Klokslag 11 uur kwamen de eer-
ste gasten. Enkelen reden ver-
keerd en sloegen niet linksaf de 
parallelweg op. Maar dat is een 
terugkerend probleem gebleken 
voor bezoekers die de eerste keer 
bij Salawaku komen. Na een uit-

bundig ontvangst door de wederzijdse ouderen  heetten Dolly Schipper en b. Anis Eir-
omkoei de gasten van harte welkom. Welkomstliederen werden gezongen en nader 
kennis gemaakt met elkaar.  
 
 
De ouderen werden verwend met 
allerlei djadjan2.  
Tot 12 uur werden er verhalen ver-
teld van vroeger en de djegulu2 
(raadsels) vlogen over en weer tot 
ieders hilariteit. De ouderengroep 
Assen bracht een paar liederen ten 
gehore met begeleiding door hun 
tifa- en dwarsfluitspelers.  



Tamu/Visite uit Assen 

De pantuns konden natuurlijk niet ontbreken en beide ouderengroepen wisselden elkaar 
af met prachtige pantuns uit lang vervlogen tijden. Daarna was het tijd voor een door de 
ouderengroep voortreffelijk bereide maaltijd. Het was smullen!!!! Na de maaltijd werden 
de ouderen aan het dansen gezet. Kasih turun makanan toh? Eerst de katreji daarna jos-
pan, walsen sampai kaki lombo! Beide ouderenkoren zongen daarna gezamenlijk liede-
ren en niet alleen klonk het prachtig maar was het de moeite waard om de ouderen zo te 
zien. Voordat we het wisten was het 3 uur en tijd voor de gasten om te vertrekken. Na de 
afscheidswoorden van Dolly en een Oom uit Assen werden de ouderen uitgeleide ge-
daan. 
 
 
 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Van de voortreffelijke maaltijd  werd genoten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De Ouderengroep Salawaku heeft er voor gezorgd dat het een onvergetelijke dag is ge-
worden voor onze ouderen Hoogeveen en Assen. Dank aan alle vrijwilligers en allen die 
djadjan2 hebben gemaakt en allen die op welke wijze dan ook meegeholpen hebben aan 
deze mooie ouderendag. 
 



Gezinstoets teruggedraaid: 
Sinds 1 januari 2012 was de gezinstoets in werking getreden. Dat betekende vooral dat bloedver-
wanten in de eerste en tweede graad (bijv. ouder-kind of broer-zus) die woonachtig zijn op het-
zelfde adres, ook een financiële onderhoudsplicht kregen voor elkaar. Deze wetswijziging is 
momenteel met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2012 teruggedraaid. 
Dat betekent dat het inkomen weer op de "oude" manier wordt getoetst en bijv. ouders met hun 
kinderen op één adres kunnen blijven wonen zonder daar financieel zwaar de dupe van te wor-
den. 

Minimabeleid gemeente Hoogeveen 

Uitsluitend geldig voor de inwoners van de gemeente Hoogeveen  
Activiteitenfonds  
Deze regeling is erop gericht om mensen met een minimaal inkomen de mogelijkheid te bieden 
om deel te nemen aan maatschappelijke activiteiten. De vergoeding is € 85,- per gezinslid per 
kalenderjaar (kinderen ouder dan 18 jr. worden niet meegerekend). Uw inkomen mag niet hoger 
zijn dan 110% van de bijstandsnorm EXCLUSIEF VAKANTIETOESLAG(VT) Bewijsstukken van 
de gemaakte kosten dient u wél te bewaren, maar hoeven niet bij de aanvraag ingeleverd te wor-
den.  
(personen van 21 tot 65 jaar)  01.07.2012   01.01.2012  
Alleenstaande € 935,81 x 95% + 10% = € 977,92 excl. VT   € 977,59 excl. VT  
Alleenstaande ouder € 1.203,18 x 95% + 10% = € 1.257,32 excl. VT  € 1.256,89 excl. VT  
Gehuwden/samenwonenden  € 1.336,87 x 95% + 10% = € 1.397,03 excl. VT   € 1.396,56 excl. VT  
 
(personen van 65 jaar en ouder)  01.07.2012  01.01.2012  
Alleenstaande  € 1.026,66 x 95% + 10% = € 1.072,86 excl. VT  € 1.072,54 excl. VT  
Gehuwden/samenwonenden  € 1.413,13 x 95% + 10% = € 1.476,72 excl. VT  € 1.476,28 excl. VT  
 
1. Bijkomende Studiekostenregeling  
Deze regeling is erop gericht om mensen met een minimaal inkomen tegemoet te komen in de 
bijkomende studiekosten voor hun kinderen tot 18 jaar. Het betreft alle schoolkosten die u voor 
uw kind maakt behalve de schoolboeken (bijv. schriften, schoolreisje, schoolfonds, internet etc.) 
Uw inkomen mag niet hoger zijn dan 110% van de bijstandsnorm en uw vermogen niet hoger dan 
het vrij te laten vermogen.*(peildatum inkomen/vermogen = datum aanvraag)  
 
De vergoeding is:  
€ 100,- per kind op de basisschool  
€ 350,- per kind in het 1e jaar van het voortgezet onderwijs  
€ 250,- per kind vanaf het 2e jaar van het voortgezet- of middelbaar onderwijs  
Bewijsstukken van de gemaakte kosten dient u wel te bewaren, maar hoeven niet bij de aan-
vraag ingeleverd te worden. 
 
2. Kosten Peuterspeelzaal  
Deze kosten worden volledig vergoed gedurende maximaal 11 maanden van een kalenderjaar 
totdat uw kind 4 jaar wordt. Uw inkomen mag niet hoger zijn dan 110% van de bijstandsnorm en 
uw vermogen niet hoger dan het vrij te laten vermogen.*  

Nieuws van de Gemeente Hoogeveen 



3. Categoriale Bijstand Chronisch zieken en gehandicapten  
Deze regeling is erop gericht om mensen met een laag inkomen met een ziekte of handicap tege-
moet te komen in de verborgen kosten. De vergoeding is € 200,- per huishouden!!  
Voorwaarden: (u dient aan één van de drie onderstaande voorwaarden te voldoen)  
* U of iemand uit uw gezin heeft een WAO of Wajong-uitkering van 80 tot 100% óf  
* U of iemand uit uw gezin heeft langdurig huishoudelijke hulp (dwz langer dan een half-

jaar) óf  
* U of iemand uit uw gezin heeft een WMO-voorziening (vervoerspas of woningaanpas-

sing of anders)  
Uw inkomen mag niet hoger zijn dan 110% van de bijstandsnorm en uw vermogen niet  
hoger dan het vrij te laten vermogen*  
 
4. Gemeente Extra Plus Pakket (GEPP)  
De gemeente Hoogeveen heeft met Zilveren Kruis Achmea een collectief pakket afgesloten. Wat 
is uw voordeel?  
* Uw verplicht eigen risico wordt niet meer in rekening gebracht (€ 220,-)  
* U ontvangt een korting op uw premie  
* U kunt voor bepaalde kosten een aanvullende vergoeding ontvangen (bijv. voor een bril, 

tandartskosten of de eigen bijdrage voor Thuiszorg)  
 
Voorwaarden: 
* U bent voor ziektekosten verzekerd bij Zilveren Kruis Achmea  
* U bent niet ergens anders collectief verzekerd  
* U bent 3 sterren verzekerd van de Beter Af Polis  
* U bent 2 sterren verzekerd van de Beter Af Tandarts Polis  
 
Uw inkomen mag niet hoger zijn dan 110% van de bijstandsnorm en uw vermogen niet hoger dan 
het vrij te laten vermogen*  
 
De ingangsdatum dat u kunt toetreden tot dit pakket (indien u al verzekerd bent bij Zilveren 
Kruis Achmea) is de 1e van de maand volgend op de aanvraagdatum, mits ingeleverd vóór de 
15e.  
Bent u elders verzekerd voor uw ziektekosten, dan kunt u per 1 januari aanstaande overstappen. 
 
5. Bijzondere Bijstand  
Hebt u noodzakelijke kosten van bestaan die uit bijzondere omstandigheden voortvloeien? Dan 
komt u wellicht in aanmerking voor Bijzondere Bijstand. Denk hierbij aan bijv. de eigen bijdrage 
advocaatkosten of onder bepaalde voorwaarden uw bewindvoeringskosten. Wij maken een 
draagkrachtberekening om te beoordelen of u de kosten volledig of voor een deel vergoed krijgt. 
Tevens hanteren wij hier een vermogenstoets.  

Nieuws van de Gemeente Hoogeveen 



6. Langdurigheidstoeslag (LDT)  
Deze regeling is erop gericht om mensen (21-64 jaar) die langdurig een inkomen hebben niet ho-
ger dan de bijstandsnorm, tegemoet te komen in de aanschaf van duurzame goederen zoals een 
wasmachine, koelkast e.d.. Uw inkomen mag 36 maanden aanéénsluitend niet hoger zijn dan de 
bijstandsnorm en uw vermogen niet hoger dan het vrij te laten vermogen.*  
 
Voor 2012 gelden de volgende bedragen:  
Alleenstaande    € 366,-  
Alleenstaande ouder   € 470,-  
Gehuwden/samenwonenden € 522,-  
 
7. Categoriale Bijstand 65+  
Deze regeling is erop gericht om 65-plussers met een laag inkomen tegemoet te komen in de aan-
schaf van duurzame goederen. Het bedrag is gelijk aan het bedrag voor de langdurigheidstoe-
slag. Uw inkomen mag de afgelopen 12 maanden niet hoger zijn dan 110% van de bijstandsnorm 
en uw vermogen niet hoger dan het vrij te laten vermogen.*  
 
8. Eigen huis  
Indien u in het bezit bent van een eigen huis, dan zullen wij dit geheel buiten beschouwing laten 
indien de overwaarde niet hoger is dan € 48.000,- (2012). Mocht de overwaarde hoger zijn, dan 
kunnen er nog steeds mogelijkheden zijn om toch in aanmerking te komen voor bovengenoemde 
regelingen. Wij informeren u daar graag over.  
* Het vrij te laten vermogen:     2012  
Alleenstaande       €   5.685,-  
Alleenstaande ouder/gehuwden/samenwonenden  € 11.370,-  
 
De bijstandsnorm incl. vakantietoeslag voor personen van 21 t/m 64 jaar:  
     01.07.2012     01.01.2012  
Alleenstaande    € 935,81 (110% = € 1.029,39)  € 935,49 (110% = € 1.029,04)  
Alleenstaande ouder   € 1.203,18 (110% = € 1.323,50)   € 1.202,77 (110% = € 1.323,05)  
Gehuwden/samenwonenden € 1.336,87 (110% = € 1.470,56)   € 1.336,42 (110% = € 1.470,06)  
 
De bijstandsnorm incl. vakantietoeslag  
voor personen van 65 jaar en ouder:    Max. mogelijk aanvullend pensioen:  
 01.07.2012  01.01.2012   01.07.2012   01.01.2012  
Alleenstaande  € 1.026,66 (110% = € 1.129,33)  € 1.026,35 (€ 1.128,99)  € 65,80   € 69,55  
Gehuwden/ 
samenwonenden  € 1.413,13 (110% = € 1.554,44)  € 1.412,71 (€ 1.553,98)  € 70,50   € 74,09  
 
 
U kunt de regelingen aanvragen met het Gecombineerd Aanvraagformulier welke verkrijgbaar 
is op het Werkplein Hoogeveen, Dekkerplein 1 te Hoogeveen of via www.hoogeveen.nl óf via 
de instantie die u deze info verstrekte.  

Nieuws van de Gemeente Hoogeveen 
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Doelgroep WWB (inclusief vakantietoeslag (VT)) 01.07.2012 01.01.2012 

Vakantietoeslag       5,0% 5,0% 

      

Alle belanghebbenden van 21 t/m 64 jaar     

Alleenstaande  €    668,44 €    668,21 

Alleenstaande ouder €    935,81 €    935,49 

Gehuwden/samenwonenden € 1.336,87 € 1.336,42 

      

Maximale Toeslag €    267,37 €    267,28 

      

Belanghebbenden 65 jaar en ouder     

Alleenstaande € 1.026,66 € 1.026,35 

Gehuwden/samenwonenden € 1.413,13 € 1.412,71 

      

Vrij te laten vermogen     

Alleenstaande €   5.685,- €   5.685,- 

Alleenstaande ouder € 11.370,- € 11.370,- 

Gehuwden/samenwonenden € 11.370,- € 11.370,- 

      

Buiten beschouwing te laten vermogen     

In de woning gebonden vrij te laten vermogen € 48.000,- € 48.000,- 

      



Nieuws van de Gemeente Hoogeveen 

Hebt u recht op een regeling waarbij uw inkomen maximaal 110% van de bijstandsnorm mag zijn,  
dan is dat omgerekend per maand NETTO INCLUSIEF VAKANTIETOESLAG: 
 
 
 
Belanghebbenden van 21 t/m 64 jaar  01.07.2012    01.01.2012    
Alleenstaande    (€ 668,44 + € 267,37) + 10% = € 1.029,39 (€ 668,21 + € 267,28) + 10%  = € 1.029,04 
Alleenstaande ouder   (€ 935,81+ € 267,37)  + 10% = € 1.323,50 (€ 935,49 + € 267,28) + 10% = € 1.323,05 
Gehuwden/samenwonenden  € 1.336,87 + 10%                  = € 1.470,56 € 1.336,42 + 10%       = € 1.470,06  
 
 

 
Belanghebbenden 65 jaar en ouder  01.07.2012    01.01.2012   
Alleenstaande    € 1.026,66 + 10% = € 1.129,33  € 1.026,35 + 10%  = € 1.128,99  
Gehuwden/samenwonenden  € 1.413,13 + 10% = € 1.554,44  € 1.412,71 + 10%  = € 1.553,98  
 
 
 
NB: De maximale Toeslag  mag volledig worden meegenomen, behalve bij de Bijzondere Bijstand. 
Dan gaan we uit van de werkelijke gezinssituatie. Dit geldt niet voor 65-plussers (die hebben nl. geen Toeslag) 
 
 
 
ANW     2012     
Koopkracht-tegemoetkoming   € 15,88 en 6,5% VT    
  
AOW      01.07.2012    01.01.2012   
Koopkracht-tegemoetkoming   mag niet meegenomen worden  mag niet meegenomen worden 
Alleenstaande    5,45% VT     5,6% VT   
  
Gehuwden/samenwonenden  5,59% VT     5,9% VT   
  
 
AOW     01.07.2012    01.01.2012    
Alleenstaande    € 1.008,56 + 5,45% = € 1.063,53  € 1.003,26 + 5,6%  = € 1.059,44  
Gehuwden/samenwonenden  € 1.405,38 + 5,59% = € 1.483,94  € 1.397,44 + 5,9%  = € 1.479,89  
 
 
 
Max. andere inkomsten mogelijk  01.07.2012    01.01.2012   
Alleenstaande 65+    € 1.129,33 - € 1.063,53 = € 65,80  € 1.128,99 - € 1.059,44 = € 69,55  
Gehuwden/samenwonenden   € 1.554,44 - € 1.483,94 = € 70,50  € 1.553,98 - € 1.479,89 = € 74,09  
 
 
Andere bronnen die tellen als inkomsten zijn bijvoorbeeld: 

Heffingskorting   € 169,- p. mnd (2012)   
Alleenstaande Ouder Korting €   79,- p. mnd (2012)  
Jong-gehandicaptenkorting  €   59,- p. mnd (2012) Niet toepassen bij BB en LDT! 
Alimentatie 
Pensioen 



Een Nederlandse vrouw vroeg aan een Indische vrouw waarom als jullie ouder worden, 
worden jullie steeds jonger en knapper. Loh zegt de indo stop maar een zak rijst in de 
schuur en een zak aardappelen wie wordt het eerste kripoet! 

 
 
Op een ochtend ik kom beneden en ga aan tafel zitten, minum koppi tu-
bruk.  
Wah, zonder wat wat, mijn meisje ze lelt mij van achteren. Getok, minta 
ampun, sakit die djitak en ik voel mijn kop ada bult. Loh, nog niet eens 
wat, wat al wat, wat en je lelt mij, kenapa deze toch meis? lk praag haar, 
terwijl ik wrijp over die plek. Sakiiit ja. En dan zij zeg, apa deze en ze 

legt een briefje op tafel.  
Loh, gelijk mijn hersens kretek, kretek en ik lees apa apanja op die briefje.  
Peggy S .06 60 38 58 10. Loh meis, ik lach met big smile. Je weet tog, vorige week, ik ging 
met si Eddy en si Woody naar Duindigt. Deze, ja nummernja van die paarden. Wij gok-
ken,maar ja je weet tog deze jongen meer geluk in de liefde dan in het spel. En Peggy S. 
namanja van de paard. Ze glimlacht weer en geef mij een zoentje op mijn kepala sakit.  
Ajo is wel goed zo jong ze seg. Ja is goed ik seg, terwijl ik wrijp over mijn bult, Zogedeh 
als een duivenei. Dag meis, deze jongen hij moet kerdja en ik ga maar. Ik tjoem haar en  
gelijk naar mijn werk.  

 's-Avonds als ik thuis kom, bukapintu en ik ruik gelijk, wah, goeie bui zij. Zij heeft ge-
kookt en tjiumja, enak sekali, de water hij loop tussen mijn tanden . Gelijk maar makan, 
sudahlapardese jongen, door die geur. Ik loop door naar de keuken en ze staat met haar 
rug naar mij toe. Ik tjoem in haar nek en gelijk ik streel haar. Aduhso lief zij.  
Ophouden jij, sijseg, ga maar aan de tafel zitten, lapar zeker he? Ja meis dese jongen bijna 
mati van de honger. Ik loop naar de tafel en doekoek gelijk. Loh, se heeft al gedek ik zie. 
Wah dat wordt smullen en ik hoor haar aankomen, tjret, tjrat, tjret, tjrat en dan opeens, ik 
voel een getok op mijn kepala, jang hard lui.  
 
Mijn oren sij suizen, kaya krontjong orkest en dan ik wil pragen aan haar, loh 
waarom jij gaplok mij, ik doe tog neks.  Weer een gaplok en ik zie sij houdt 
vast de tjobek van de oeloekan en sij lelt mij nog harder deze keer. Ketooook. 
Ik zie allemaal sterren spatten als een rentengan uit elkaar. Ik stamel, waar-
om meis, ik doe togneks en van van heel ver weg, terwijl alles bijna zwart, ik 
hoor haar seggen "Jouw paard, zij  mij vanmiddag gebeld"!!!!!! 
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