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5-10-15 km - SouMiKou – elke mnd 2e zaterdag 

 

Midzomerfeest 11 augustus 2018 

 

 hopen we 

in een samenwerking aan de  van 

13.45-17.00 uur met een filmverhaal, kleine 

tentoonstelling, demo kinderen, muziek, drankjes, 

hapjes en ook nog verloting in Mae Uku i.s.m

 op verzoek van de landelijke organisatie 

 om verhalen tot leven te laten 

komen. Hierbij gaat het om het boek ‘Ena en de 

vissen’ geschreven en gepresenteerd door ons in 

Zeeland kennende Ada Lilipaly. (Let op onze website-

AGENDA) 

Ons  weekprogramma ziet er als volgt uit: 

: 09.30-11.30 u. Werkgroep Ouderen - 

Gymworkshop 13.00-15.30 u. Schoonmaakploeg 

19.00 u. Workshop Suling met Masohi Fluitgroep 

: 13.00-16.30 uur Workshop van Demo 

zanggroep Arumbae 19.30-21.30 u. Workshop Line 

Dance : 09.30-11.30 u. Werkgroep 

Ouderen : 18.30 u. Workshop Taiji & 

Qigong. De  worden doorgaans onze 

ingepland waardoor wij de vaste kosten 

o.a. gas, water, licht, vergunningen, maar ook 

activiteitetn etc… kunnen bekostigen. Met dank 

aan de gebruikers binnen ons eigen netwerk 

maar ook daarbuiten. 

 De laatste 

jaren is de vraag gekomen  vh Calvijncollege bij 

ons een op te 

kunnen doen. M.b.v. projectgroep Leskisten olv 

Alex Soplantila en u Mary de Lima kon dit 

allemaal geregeld worden. Ook dit jaar komen 

ze ‘s-middags 2018 weer 

kennismaken. (zie agenda website) 

 werkgroep SouMiKou start 

vanuit het Mae Uku-gebouw de maandelijkse 2e 

zaterdag-wandeltocht met routes van 5, 10 en 15 

km. Deelnemers krijgen na inschrijving - inclusief 

koffie/thee e.a. - een kopie van de route voor de 

gewenste afstand. Vertrek vanuit het wijkgebouw is 

weer tussen  08.30 - 09.00 uur, individueel of 

groepsgewijs kan een ieder zijn/haar eigen 

wandeltempo bepalen.  Het wijkgebouw  is op deze 

2e wandelzaterdag van 08.15 – 12.30 uur open. 

Ook met de heeft Mae 

Uku zich ingeschreven. Leden van RaboWNB 

kunnen van 4 t/m 16 april meestemmen. 

Uiteraard vragen wij u om dan op Mae Uku te 

stemmen(2x), dan heeft u nog 3 stemmen over 

om op een 2e en 3e organisatie te stemmen. U 

heeft 5 stemmen te verdelen en maximaal 2 per 

organisatie. 
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Enkele activiteiten, waarvoor jezelf op kunt geven, o.a. – 

op 10 maart tijdens NLdoet;  – 22-26 mei te collecteren 

voor (fifty-fifty) het Oranjefonds en Mae Uku zelf; – op 14 

juli bij de SouMiKou-Sponsorwandeltocht t.b.v. projecten 

Ride/Rock voor de Molukken; – op 11 augustus tijdens 

onze 36e editie Midzomerfeest óf misschien is er een 

voorkeur naar andere activiteiten …… Geef jezelf op als 

vrijwilliger! Je bent van harte welkom. Mail ons! 

Dinah Marijanan is de auteur van ‘Njonja’, non-fictie-

dagboek over de 15 jaar die Njonja Soumokil met haar 

echtgenoot, mr.dr. Chris Soumokil deelde. Sinds het boek 

is uitgekomen zijn er al enkele lezingen erover verzorgd, 

onder meer in Amsterdam, Huizen, Vught en op de Tong 

Tong Fair. 

Als auteur vind Dinah het altijd erg fijn om met lezers en 

andere geïnteresseerden over haar boek te kunnen 

praten. Daar komt bij dat met onze boeken een stukje 

Molukse geschiedenis is vastgelegd. Samen met 

Jacqueline Hetharia, auteur van het boek ‘Over Knil-

vrouwen en Molukse meiden’ verzorgen beiden dan zelf 

voor beeldmateriaal, zoals een foto-slideshow en een 

muzikale omlijsting. Na afloop is er een QenA, 

vragenronde en gesprek met publiek en aansluitend een 

signeersessie. (Let op de AGENDA-website) 

2018 van 13.30-17.00 uur gaan we 

weer strijden om de ter ere van onze oudste 

vrijwilliger (begin maart ) . Deze 

6e editie alweer van de OPT-mixed-doubles 

badmintontoernooi houden we weer in Sporthal de Belt, 

waar we vanaf 13.00 uur de hal hebben gereserveerd.  Ná 

het sportgedeelte staat in het Mae Uku-gebouw natuurlijk 

wederom een diner klaar. Om het geheel toch nog een 

feestelijk tintje te geven hebben we Menaré-dansgroep 

Bunga Cengkeh én zanggroep Arumbae bereid gevonden 

om voor muzikale intermezzo te zorgen. Inschrijven vóór 

12 maart 2018 via Onny Tuhuleruw (06 45581027),  via 

Elsa van Garsel-Titaley (06 24289298) of per email naar 

stichting@mae-uku.nl. Na inschrijving s.v.p. tegelijkertijd 

uw deelname (incl. diner) ad 7,50 euro p/p over te maken 

op iban: NL12RABO 01544 75 831 t.n.v. Stichting Mae Uku 

o.v.v. ‘OPT-2018 – naam/namen’. Mae Uku-collega-

vriwilligers van Oom Piet zijn hiervoor vrijgesteld, maar 

wél even opgeven als je meedoet……... 

Zie ook onze website www.mae-uku.nl 
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