
 
 

 
STICHTING BOEROE KON MAKANDRA 

BOEROE KON MAKANDRA 2017 
Zondag 21 mei 2017 

10:30 - 17:00 uur 
Te Stayokay Soest 

Bosstraat 16 
3766 AG Soest  

tel. nr. 035-6012296 

 

Beste boeroes en andere belangstellenden, 

 

In 2017 vieren we het feit dat 172 jaar geleden de boeroes van Nederland naar Suriname 

vertrokken en te Voorzorg, Saramacca, aankwamen.  

De Boeroe Kon Makandra  wordt ook deze keer gehouden bij Stayokay in Soest en wel op 

zondag 21 mei 2017.  

We nodigen jullie uit om elkaar weer te ontmoeten en er met zijn allen een gezellige dag van 

te maken, met lekker eten, de welbekende loterij en natuurlijk een Dansi. 

Dit jaar hebben we Karin Sitalsing uitgenodigd om wat te vertellen uit en over haar boek 

Boeroe's, een familiegeschiedenis van witte Surinamers.  

Stayokay Soest ligt op een prachtige locatie tussen de bossen en zandduinen van het 

natuurgebied De Soesterduinen. Het is goed bereikbaar met de auto (parkeerplekken op het 

terrein en in de directe omgeving) en met de trein (op loopafstand van het station Soest Zuid). 

Op het terrein van Stayokay kan gevoetbald en gevolleybald worden en er zijn diverse 

speelmogelijkheden voor de kinderen. 

Stayokay beschikt ook over hotelfaciliteiten voor mensen die van ver komen of er een 

weekendje uit van willen maken. Voor informatie hierover kunt u bellen naar Stayokay tel. 

nr. 035-6012296 of hun website bekijken: www.stayokay.com/soest 

 

PROGRAMMA 

 

10.30 uur   Aankomst en bijpraten met thee/koffie en iets lekkers. 

 

11.30 - 11.45 uur  Welkom door Gerbrand van Brussel met update van de Stichting 

11.45 - 12.45 uur Lezing Karin Sitalsing  

 

12.45 - 13.00 uur  Maken van de Groepsfoto 

 

13.00 - 14.00 uur  Warme maaltijd 

 

14.00 - 17.00 uur  Dansi, sporten, spelen en bijpraten 

 

15.00 uur   De welbekende loterij (weer heerlijke taarten, orgeade en andere 

   verrassingen). 

 

Stambomen, informatiemateriaal en oude foto’s kunnen de hele dag bekeken worden. Ook is 

er de mogelijkheid om te scannen, dus breng oude foto’s mee! 

http://www.stayokay.com/soest


 
 

Als je de loterij wilt sponsoren met een cadeau, of op een andere wijze wilt helpen, neem dan 

contact op met ons via stichtingbkm@gmail.com of telefoonnr. 0172-212256. 

 

 

KOSTEN 

Bij het bedrag is inbegrepen onbeperkt koffie en theegebruik, de warme maaltijd, frisdrank en 

stroop na de maaltijd, een snack in de middag en het gebruik van de sport en spel faciliteiten 

van Stayokay. 

 Kinderen van 0 tot en met 3 jaar    Gratis 

 Kinderen van 4 tot en met 16 jaar        15 euro per persoon 

 Vanaf 17 jaar en ouder      35 euro per persoon 

 

AANMELDEN voor 15 maart 2017 

Stayokay heeft ruimte voor maximaal 120 mensen, dus geef je tijdig op! 

Aanmelden via email: stichtingbkm@gmail.com 

Of telefonisch via telefoonnummer: 0172-212256 

Of via het emailadres op de website: www.boeroes.nl 

 

Bij de aanmelding opgeven: 

 Het aantal deelnemers 

 De namen van de deelnemers 

 Van de kinderen ook hun leeftijd. 

 En als er deelnemers zijn die vegetarisch eten willen, graag opgave hiervan en ook het 

aantal. 

 

BETALEN voor 1 april 2017 

 

De bijdrage overmaken naar 

 ABN AMRO rekening nr. NL13 ABNA 0442 5978 43  

 t.n.v. Stichting Boeroe Kon Makandra te Bodegraven 

 onder vermelding van BKM 2017 

 en vergeet niet om de namen van de deelnemers te vermelden. 

 

We hopen jullie te ontmoeten op zondag 21 mei en vertel ook je ooms, tantes, nichten en 

neven en vooral de personen die geen internet hebben over de BKM 2017. 

 

Het bestuur van de Stichting Boeroe Kon Makandra: 

Gerbrand van Brussel, Paul Droog, Ricardo Loor, Gerda Pieters en Frank Veldhuizen. 

http://www.boeroes.nl/

