
           

 

Vooraankondiging 

        

Pelita Landelijke Molukse Ouderendag 2022 

 

Het is eindelijk zover, u kunt weer naar de Landelijke Molukse Ouderendag in Barneveld. 

Twee achtereenvolgende jaren kon door de coronapandemie onze Ouderendag niet 

doorgaan. Nu er geen beperkende maatregelen meer zijn, vindt Stichting Pelita het 

verantwoord deze achttiende Ouderendag met u te vieren op zaterdag 25 juni 2022 in de 

vertrouwde Veluwehal, Nieuwe Markt 6 te Barneveld. 

 

Wetend dat corona niet weg is, vindt Stichting Pelita het erg belangrijk dat u leest 

welke corona adviezen er op dit moment nog gelden en dat u zich daaraan houdt, dit 

om verspreiding van het coronavirus te beperken. (zie onder deze aankondiging). 

 

Binnen de Molukse gemeenschap is de Pelita Ouderendag al lang een begrip geworden. 

Niet alleen een groot cultureel evenement, maar ook een sociaal gebeuren vindt er op die 

dag plaats. Voor veel Molukse ouderen is het namelijk een blij weerzien met (oude) 

vrienden, kennissen en familieleden. 

De Ouderendag zal dit jaar in het teken staan van 75 Jaar Stichting Pelita. 

 

Wij verwachten een grote opkomst en raden u aan om zoveel mogelijk in groepsverband per 

touringcar te komen, waarbij wij u erop wijzen tijdig subsidie bij gemeenten of fondsen aan 

te vragen. 

 

Het programma ziet er als volgt uit: 

*ontvangst met muziek, *opening met tifa-groep, *welkomstwoord door directeur St. Pelita, 

*zang- en *dansoptredens, *voordracht door jongere van de 4e generatie, *éénakter, 

*gezellige muziekoptredens. 

Van 11.30 uur tot 12.30 uur vindt er in de bovenruimte 2 boekbesprekingen plaats met een 

Molukse- en Nederlandse schrijver. 

 

In de bijzalen staan standhouders, die diverse producten verkopen. Tegen redelijke prijzen 

zijn verschillende Molukse gerechten, lekkernijen en dranken verkrijgbaar. 

Voor vragen over oorlogswetten kan men terecht bij de Pelita-stand. 

Er is een rustkamer ingericht, waar men indien gewenst tijdelijk gebruik van kan maken. 

 

De toegangsprijs bedraagt € 8,00 per persoon. 

Wij willen benadrukken dat deze dag alleen voor personen van 55 jaar en ouder bedoeld 

is. Een uitzondering hierop vormen de (bege)leiders van ouderen en ouderenwerkgroepen. 

De ontvangst is van 10.00 uur tot 11.00 uur en de Ouderendag eindigt om 17.00 uur. 

 

Stichting Pelita, Nienoord 13, 1112 XE Diemen 

Telefoon: 088-3305111 (vragen naar Anneke Ruff, Mobiel: 06-83441619) 

Nico Papilaja, Coördinator Pelita Landelijke Molukse Ouderendag, 

Mobiel: 06-10904080. Email: papigino@hotmail.com 

Evelin Hiariej, Mobiel: 06-40515848, Email: ehiapasa@gmail.com 
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mailto:ehiapasa@gmail.com


 

 

 

 

Rijksoverheid: 

 

Adviezen om verspreiding coronavirus te beperken. 

 

Met onderstaande adviezen kunt u besmetting voor uzelf en anderen zoveel mogelijk 

voorkomen. En kunt u rekening houden met mensen, die zich nog zorgen maken om hun 

gezondheid. 

 

De basisadviezen zijn: 

 

1. Vaak handen wassen of desinfecteren met handgel. 

2. Hoest en nies in uw elleboog. 

3. Blijf thuis bij klachten, ook bij een milde verkoudheid zoals een loopneus, keelpijn of 

hoesten en doe een zelftest. 

4. Blijf thuis bij een positieve testuitslag, vermijd contact met anderen ook als zij al 

gevaccineerd zijn. 

5. Haal een vaccin, booster of herhaalprik. 

6. U bent niet meer verplicht afstand te houden, maar geef elkaar de ruimte. 

7. Het staat u altijd vrij een mondkapje te dragen. 

 

Naast bovenstaande basisadviezen wil Stichting Pelita u in het belang van uzelf en 

anderen het volgende adviseren: 

 

 * Doe voor vertrek een zelftest. 

 * Bent u of uw ouder(s) niet gevaccineerd, overweeg dan wel goed vanwege het   

    risico of het verantwoord is naar de Pelita Ouderendag te komen. 



    Programma 

18e Pelita Landelijke Molukse Ouderendag 

25 juni 2022 

Veluwehal – Barneveld 

 

 

1.      Huisband: 'Remmen Los'              10.00 – 10.50 uur 

  

2.      Tifagroep: 'Kawan Kawan' uit Almelo     11.00 – 11.10 uur 

    

3.      Openingswoord directeur St. PELITA,   11.15 – 11.25 uur 

 Dhr. R. Tuhuteru daarna 1 min. stilte 

 

4. Zang: 'Duo Hadiah'                   11.30 – 12.00 uur 

 

5. Voordracht: 4e generatie     12.00 – 12.10 uur 

 

6. Dansgroep: 'Kawan Kawan'    12.15 – 12.35 uur 

 

7. P A U Z E – Huisband 'Remmen Los'  12.45 – 13.55 uur 

 

8.  Dansgroep: 'Kawan Kawan'    14.05 – 14.25 uur 

 

9.  Voice Senior: Micky Wuarbanaran    14.30 – 15.10 uur 

 

10. Kort theateroptreden: Joshua Timisela    15.15 – 15.45 uur 

  

11. Dankwoord               15.45 – 15.50 uur 

 

12. Muzikale afsluiting: Band 'Bad Habbit'  16.00 – 17.00 uur 

    

13. EINDE                         17.00 uur 

 

============================================================

    

Boekbespreking in de Bovenzaal (bereikbaar via de trap achter de kassa) 

   

'Ina Latu' door André Klunder (auteur)   11.30 – 12.00 uur 

 

'Gedwongen Reis' door Mellie Lumalessil-Metiarij 12.00 – 12.30 uur

            (auteur) 
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