
Hierbij wordt u uitgenodigd voor de Masoek Sadja 
Veenhuizen. Dit is de opvolger van de Masoek Sadja Assen. 
 
Het is de eerste keer na een lange Corona periode. Wij gaan ervan 
uit dat U gevaccineerd bent, voor Uw eigen veiligheid en voor die 
van de groep ouderen met wie wij bij elkaar komen. Wij hopen dat 
u allen weer kunt komen! 
 

 

Locatie: 
Verenigingsgebouw Veenhuizen 

Hoofdweg 116 

9341 BK Veenhuizen 

 

Gratis parkeren 

 

De  totale kosten zijn : € 15.- Daarvoor krijgt u bij binnenkomst 
een kop koffie/thee en een Indische versnapering. Ook de 
maaltijd is daarbij inbegrepen. 

In verband met de catering is opgave vooraf noodzakelijk. 
Daarom vragen wij U de helft van de kosten, € 7.50,-  vooraf over 
te maken naar rekening van Masoek Sadja Assen, NL75 SNSB 0908 
0071 75 o.v.v. Masoek Sadja 9 april 
graag vóór 1 april aanstaande. Bij de entree betaalt u de rest, € 
7.50,-. Graag met gepast geld. 
 

Ook zijn er weer loten te koop voor € 1,- per stuk, waarmee u een 
maaltijd of snacks kunt winnen.  

 

 

 

 

MASOEK SADJA 

Veenhuizen 
 

 
www.pelita.nl 

PROGRAMMA  
9 april 2022 

 

11.00 uur – 15.00 uur 

Zaal open vanaf 10.30 uur 

 
 

 
 
 



Stichting Pelita heeft al 75 jaar ervaring in het begeleiden en 
ondersteunen van de Indische en Molukse bevolkingsgroep op 
maatschappelijk gebied. 
 
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.  
 
Het programma op de Masoek Sadja is behalve recreatief ook 
informatief. Er is hiervoor altijd een Pelita Inloopspreekuur van 
Theo Boiten (06-135 21 353). 
Hier krijgt u informatie over de oorlogsgetroffenen 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 regio taxipas, Valyspas, 
hulp in de huishouding, scootmobiel, aanpassingen in huis etc. 
 

 

Verder geeft Pelita een eigen blad uit, Pelita Nieuws, en is er de 
veel bezochte website www.pelita.nl. 
 

 
 
 
 

Programma zaterdag 9 april   
 
-Optreden van Reggie Nye and Friends 

 
-Indische quiz. 
 
-Gezamenlijk eten rond 13.00 uur. 
 
-Bijpraten, ngobrol 
 

 

 

Wilt u ons team komen versterken? Neem dan contact met ons op. 

 
Inlichtingen: 
Coördinator: 
Peggy Houtman-Bokhout 06-15109978 

Ed van Calck 06-2388 4706 

e-mail: MasoekSadjaAssen@kpnmail.nl 
https://www.facebook.com/MasoekSadjaAssen 
 
 
Wilt u het programma niet meer ontvangen? Dan vernemen wij 
dat graag. 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). 

https://www.facebook.com/MasoekSadjaAssen

