
MAE UKU
MIDZOMERFEEST

35e
editie

DO. 17 AUGUSTUS
Jonge Oudere Quiz

Voetbalclinic Skills & Control
BBQ

Vr. 18 augustus
DJ Clinic
Zeskamp

Voice of OSBG (Karaoke)

Za. 19 augustus
Pasar Maluku

Kinderactiviteiten
Kunst, Cultuur & Live Muziek



Donderdag 17 augustus
Jonge Oudere Quiz (deelname € 2,- p.p.)
Ben jij  een jonge oudere kom dan leuk meedoen 
met onze quiz. 13:00 - 16:00

Voetbalclinic (deelname € 2,- p.p.)
Verbeter je skills en leer control over de bal.  Ben 
je tussen 7 en 13 jaar geef je dan op! Toernooi en 
de winnaars krijgen een prijs. 14:00 - 17:00

BBQ (volwassenen € 10,- en kinderen t/m 11 jaar € 5,-)
Geen zin om te koken kom dan gezellig bij ons 
eten. 18:30 - 21:00

Vrijdag 18 augustus
DJ Clinic DJ Tempo–Slow (deelname € 7,50 p.p.)
Altijd al DJ willen worden of ben je het al en wil je 
je techniek verbeteren  geef je dan nu op!Eigen 
muziek gemaakt? Neem het mee! 11:00 - 17:00

Zeskamp (deelname € 2,- p.p.)
Wie kent het niet ouderwetse gezelligheid en 
competitie. 13:00 - 17:00

Karaoke-avond (entree € 2,- p.p.)
wil jij je mooie zangstem laten horen kom dan 
gezellig vrijdagavond tussen 19:00 en 22:00 en 
laat hem horen. Gezellig toch!

Zaterdag 19 augustus
Pasar Maluku
Kinderactiviteiten
Kunst en Cultuur
Live muziek

Wil je een kraampje huren geef je dan op via de mail stichting@mae-uku.nl onder vermelding van kraam 
(meer info volgt bij aanmelding). Kosten voor een kraam zijn € 50,- zonder stroom en € 60,- met gebruik-
making stroom. (Bij verkoop van etenswaren is koeling verplicht). 

Wil je je opgeven voor een van de andere activiteiten dit kan ook via dezelfde mail onder vermelding van 
welke activiteit je mee wil doen. Opgeven kan tot 10 augustus. Overmaken voor deelname aan activiteiten 
of kraam t.n.v. Stichting Mae-Uku rekening.  NL12RABO 01544.75.831 o.v.v. welke activiteit of kraam.

Wij hopen jullie allemaal te zien! Laten we er een leuk feest van maken.

Molukse wijk Oost-Souburg
Prins Hendrikstraat


