
Pasar Maluku:
Vrijdag 21 augustus:  
w14:00-22:00 uur
w‘Grote Pleintje Molukse Wijk’
wPrijs € 40,- per kraam

Zaterdag 22 augustus:
w10:00-24:00 uur
w‘Prins Hendrikstraat + grote plein’ 
wVerhuur kraam Prins Hendrikstraat € 50,-
OF
wVerhuur kraam Grote plein: € 40,-

Aanmelden vóór 7 augustus en alleen 
via e-mail!

Volg ons ook op Facebook!  
www.facebook.com/comite.maeukuwijkfeest

Entertainment Quiz:
Entertainment quiz met live muziek 

Locatie: Stichting Mae-Uku
Pr. Hendrikstraat 35A te Oost-Souburg
Tijdstip: 19:00 uur (zaal open 18:00 uur)

Hoofdprijs: Met je hele team gezellig 
eten bij ´De Middelburger´
Deelname: € 2,- per persoon

Inschrijven ALLEEN via e-mail  
uiterlijk vóór maandag 17 augustus!!!

Maximaal 6 personen per team!!

 
VOL = VOL

21 en 22 augustus

20, 21+22 augustus 2015 
OOST-SOUBURG

wPasar Maluku (vrijdag en zaterdag)

wMae-Uku Big Band’stafette
wKids activiteiten
wEntertainment Quiz
wLoterij
wMaluku Oldskool Games
wMae-Uku Got Talent
wDiverse optredens
wVele lekkernijen en 
  Molukse hapjes!!
Mari Bersatu = Iedereen is Welkom!!!!

 
www.mae-uku.nl
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Programmering 20 augustus 21 augustus

Maluku Oldskool Games:
Donderdag 20 augustus
Aanvang 18:00 uur

Oude herinneringen ophalen met  
traditionele Molukse spelletjes,  

voor zowel jong als oud, zoals asin,  
setang galojo, papeda-race en nog meer!

wKids vanaf 6 jaar, 5 pers per team,  
€ 1,- p.p Volwassenen, 5 pers per team, 
€ 2,- p.p

Uiterlijke inschrijfdatum 17 augustus!! 

De beste ”gamer” verdient een prijs!!

Mae-Uku Got Talent:

B       en je muzikaal, zing je alleen onder de 
douche of voor de spiegel, maar wil 

je een keer op een podium 
staan?! Dit is je kans! Geef je 
op voor ‘Mae Uku Got Talent’. 
Je wordt begeleidt door een 
ervaren band en coach die je 
op weg helpen tot en met het 
moment supreme: optreden 
voor publiek.

Donderdag 20 augustus:
14.00-18.00 Jeu de boules
18:00-19:30 Maluku Oldskool Games
19.30-21.30 Volleybal/inschrijfgeld € 2,- p.p.
20:00-22:00 Mae-Uku Got Talent

Vrijdag 21 augustus:
14:00-22:00 Pasar Maluku
14:00-22:00 Optreden ‘‘Blockparty’’
19:00-22:15 Entertainment Quiz

Zaterdag 22 augustus:
10:00-17:00 Kidsplein, met o.a.:  
springkussen, pannenkoeken festijn,
grabbelton enz.....
10:00-00:00 Pasar Maluku &
Diverse optredens
19:30-22:00 Mae-Uku Big Band’ stafette

Speciaal voor de kids:
Tropical kids adventure 

Ga mee op avontuur in tropische sferen en 
neem je zwemspullen en handdoek mee.

Tijdens deze tocht gaan we te voet door 
de wijk en omgeving en staan jullie

spetterende en spannende opdrachten te 
wachten met een verrassing als  
eindbestemming!

DRESS CODE:  TROPISCH 
wAanvang: 13:00 uur te Stichting Mae-Uku
wLeeftijd: vanaf 5 jaar, ben je jonger als 5                        
jaar dan mag je natuurlijk ook mee met je 
mama of papa

Kidsmenu: 
frietjes+kipnuggets/frikandel, 
frisdrank en een ijsje

wDeelnameprijs: € 5,- per kind
wOm 17:30 kunnen de kids  
worden opgehaald

Geef je snel op vóór 17 augustus!
Tot dan!
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Alle aanmeldingen via:
midzomerfeest@mae-uku.nl


