
Zaal open vanaf 13.00 uur 
 
Entree: € 5,- (indien mogelijk graag met gepast geld betalen) 
inclusief kop koffie/thee en een zoete Indische versnapering. 
 
Lot: € 1,- Elke Masoek Sadja verloten wij maaltijden  en snacks. 
Met het geld kunnen wij mooie programma’s organiseren.  
 
Locatie: 
Wijkcentrum De Componist 

Paganinilaan 15 – 9402 VH Assen 

• Afslag Assen-Noord 

• Afslag Peelo – Assen centrum 

• Op de Groningerstraat 1e afslag rechts (Smetanalaan)  

• Op de Smetanalaan 4e afslag links (Paganinilaan) 

• Aan de rechterkant is dan De Componist 

Gratis parkeren naast en in de buurt van het wijkcentrum. 

 

Uw bezoek, en het kopen van snacks bij de cateraar Von Oerthel, 
dragen bij aan het voortbestaan van de Masoek Sadja in Assen. 
Dus kom en neem familie, vrienden en buren mee! 

 

Programmasuggesties en/of een eigen bijdrage aan het 
programma zijn van harte welkom.  

 
Wilt u het programma niet meer ontvangen? Dan vernemen wij 
dat graag (zie Inlichtingen). Deze folder wordt via e-mail of per 
post verzonden. Het voordeel van e-mail is, dat u dan ook de Pelita 
Nieuwsbrief ontvangt. Geef uw (e-mail)adres op bij de entree en 
ontvang op tijd het programma-overzicht (2x per jaar).  

 

BEWAREN 
 

MASOEK SADJA 
ASSEN 

 

 
www.pelita.nl 

PROGRAMMA  
2 juni 2018 

 
Overige bijeenkomsten 2018 

29 september  
24 november  

 

13.30 uur – 17.30 uur 
 



Stichting Pelita heeft al 70 jaar ervaring in het begeleiden en 
ondersteunen van de Indische en Molukse groep. 
 
Dit betreft vooral de begeleiding en ondersteuning bij de 
aanvragen in het kader van de wetten voor oorlogsgetroffenen 
van de eerste generatie: WUV, WUBO en de AOR. En natuurlijk het 
Maatschappelijk Werk via Pelita. Verder geeft Pelita een eigen 
blad uit, Pelita Nieuws, en is er de veel bezochte website 
www.pelita.nl. 
 
Onder de activiteiten vallen de gezellige Masoek Sadja’s (Maleis 
voor 'loop maar binnen!') voor de ouderen van de eerste 
generatie, waarbij uiteraard ook de tweede en derde generatie 
van harte welkom zijn. Op deze inloopbijeenkomsten delen 
mensen hun gemeenschappelijke ervaringen en Indische en/of 
Molukse cultuur met elkaar, met gezelligheid, muziek, dans en 
Indisch eten. 
 

‘Indisch’ moet ruim worden opgevat: alle mensen met een 
Indische achtergrond, zij die er geboren zijn en/of gewoond 
hebben en zij die zich verwant voelen met de Indische cultuur; 
iedereen is welkom op de Masoek Sadja! 
 
Het programma op de Masoek Sadja is behalve recreatief ook 
informatief.  
Op de Masoek Sadja’s wordt u behalve over de wettelijke 
regelingen voor oorlogsgetroffenen ook op de hoogte gehouden 
van nieuwe projecten op het gebied van welzijn, wonen en zorg 
voor Indische en Molukse ouderen waar Pelita bij betrokken is. 
Er is ook altijd een inloopspreekuur van Pelita; hier kunt u bij Theo 
Boiten (06 - 1352 1353) voor al uw vragen terecht. 
 

Inlichtingen: 
Coördinator:  Peter Richelle 
Mobiel:   06 – 23 88 47 06 (Ed van Calck)   
MasoekSadjaAssen@kpnmail.nl  (nieuw e-mail adres) 

Zaterdag 2 juni 2018 

 Dhr. Van Stralendorff van Plan Nederland. Met 
presentaties over Plan Nederland en Plan Nederland 
projecten in Indonesië 

 De Indische Quizz (weet u het nog) met leuke prijzen 

 Wadjit en cendol van Naomi  

 Catering: Von Oerthel 

 Band: GingeR 

 Pidjit: Lien 

 Mogelijkheid voor dansen (Vrij, Line en Potjo potjo) 
 
Programma eerstvolgende bijeenkomst  
 
Zaterdag 29 september 2018  

 Dhr. Max Rijksschroeff. 
o Presentatie over Halin 
o Presentatie over het verschil tussen de 

Nederlands Indische en de Indische keuken 

 Dhr. Marinus Scholten met onder andere oude liedjes 
uit Nederlands Indië 

 Wadjit en cendol van Naomi  

 Catering: Von Oerthel 

 Band: Wordt later bekendgemaakt. 

 Pidjit: Lien 

 Mogelijkheid voor dansen (Vrij, Line en Potjo potjo) 
 
Programma 24 november volgt later 
 
Wij hopen dat jullie allen weer kunnen komen. Opgeven of 
afmelden wordt erg gewaardeerd. Wilt u ons team komen 
versterken? Neem dan contact met ons op  (zie inlichtingen). 
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