
Stichting Pelita heeft meer dan 75 jaar ervaring in het begeleiden 
en ondersteunen van de Indische en Molukse bevolkingsgroep.  
 
Masoek Sadja 
Onder de verantwoordelijkheid van Pelita worden in een aantal 
plaatsen de zogenaamde Masoek Sadja’s georganiseerd.  Deze 
‘Loop maar binnen’-bijeenkomsten zijn bedoeld voor alle mensen 
met een Indische of Molukse achtergrond,  er geboren zijn en/of 
gewoond hebben en allen die zich verwant voelen met de Indische 
of Molukse cultuur. Iedereen is welkom. 
Op deze inloopbijeenkomsten delen mensen hun 
gemeenschappelijke ervaringen en Indische en/of Molukse cultuur 
met elkaar. We proberen gezellige middagen te organiseren met 
wat cultuur, muziek/dansen en lekker eten.  
 
Inloopspreekuur 
Het programma op de Masoek Sadja is behalve recreatief ook 
informatief. Er is altijd een Pelita Inloopspreekuur van Theo Boiten 
(06-1352 1353). Hier krijgt u informatie over de oorlogs-
getroffenen wetten, WUV, WUBO en de AOR. 
Daarnaast kunt u nu ook informatie krijgen over de Wet 
Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en biedt Pelita hulp bij 
WMO aanvragen. Bijvoorbeeld voor een regiotaxipas, Valyspas, 
hulp in de huishouding, scootmobiel, aanpassingen in huis etc. 
 
Informatie Pelita 
Stichting Pelita geeft een eigen blad uit, Pelita Magazine, en er is 
de veel bezochte website www.pelita.nl. Daarnaast is er de Pelita 
Nieuwsbrief die u per mail kunt ontvangen, aanmelden via 
info@pelita.nl. 
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Uitnodiging  

11 februari 2023 
11.00 uur – 15.00 uur 

Zaal open vanaf 10.30 uur 
Van harte welkom! 

 
 

 
 
 
 

 
 



 
Hierbij wordt u uitgenodigd voor de Masoek Sadja Assen. 
De Masoek is verhuisd van Veenhuizen naar Assen. 
 
Locatie: 
Wijkcentrum De Componist, Paganinilaan 15, 9402 VH Assen, tel. 
0592-408 050. 

 
  
Route: Via Google Maps. Het wijkcentrum ligt in de wijk 
Noorderpark, grofweg tussen de Europaweg, de Industrieweg en 
de Obrechtlaan. 
 
Parkeren: Gratis parkeren op de parkeerplaats van De Componist 
langs de Vivaldilaan. Wilt u zoveel mogelijk van deze  
parkeerplaats gebruik maken? Dan belasten we de buurt zo min 
mogelijk. 
 
Entree: 4 euro per persoon. Daarvoor krijgt u bij binnenkomst een 
kop koffie/thee en een Indische versnapering. 
 
Loten: Er zijn loten te koop voor € 1,- per stuk, waarmee u een 
maaltijd of snacks kunt winnen.  
 
Maaltijden en snacks: u kunt vrij uw maaltijden en Indische snacks 
kopen bij cateraar mevrouw Camida, o.a. bekend van de catering 
bij Stichting Matahari Groningen. 

 
Programma zaterdag 11 februari 2023 
11.00 – 15.00 uur (zaal open om 10.30 uur) 
 

 Welkom en mededelingen 

 Muziekoptreden door John Less, de voetjes mogen 
van de vloer! 

 Informatie over activiteiten St. Pelita door Theo 
Boiten, regiocoördinator 

 Intermezzo 

 Verloting 

 Catering door mevrouw Camida, voor plateservice en 
Indische hapjes 

 Bijpraten, ngobrol 
 

Komt u ook? We hopen u te ontmoeten. 
 
Inlichtingen: 
Ed van Calck, coördinatie, mobiel 06-2388 4706 

e-mail: MasukSajaAssen@gmail.com 
Facebook: volgt 
 
Volgende Masoek Sadja’s: 
We komen steeds op een zaterdag tussen 11.00 en 15.00 uur bij 
elkaar: 22 april, 24 juni, 2 september en zaterdag 4 november 
2023. 
 
Wilt u het programma niet meer ontvangen? Of is uw adres 
gewijzigd? Dan horen wij dat graag.  
 
Deze folder wordt via e-mail of per post verzonden. Geef uw (e-
mail)adres op bij de entree en ontvang op tijd het 
programmaoverzicht (2x per jaar).  

http://www.john-less.nl/
mailto:MasukSajaAssen@gmail.com

