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Vereniging   :Indische Koempoelan Almelo’90  
Oprichting   :Bij akte, 27 augustus 1991 

     :K.v.K. 40076531 

Bankrekening  :RABO 35.48.62.529 

Website IKA  :www.indischekoempoelan.nl/koem 

Website SIKB  :www.sikb-twente.nl 

     :Geschiedeniswand (”ontdek je roots”) 

Aan de websites wordt momenteel gewerkt, waardoor ze mogelijk niet 

volledig werken. We houden u op de hoogte 

 

Bestuur:  

Voorzitter. 

 Tony Kuschel,  Beatrixstraat 11,  7607 VX Almelo.  Tel: 0546-826350 
 

1
e
 Secretaris, Vice-voorzitter, Redactie ”Nieuwsbulletin”. 

 Nol Kok,  Oorthuishoek 23,  7546 BX Enschede.    Tel: 053-4760920 

E-mail: nolkok@home.nl           Mobil:06-40148638 
 

1
e
 Penningmeester. 

 Ron Burer,  de Buizerd 76,  7609 BG Almelo.   Tel: 0546-810431 
 

2
e
 Penningmeester.  

 Elly Woudstra,  Ootmarsumsestraat 181,   Tel: 0546-865879 

7603 AC Almelo.   
 

Organisatie interne zaken. 

 Martin de Jonge,  J. Jongkindstraat  57,      Mobil: 06-13280788 

7606 KE Almelo.       Tel: 0546-459580 
 

 Joop Neijndorff,  Jan Vermeerstraat 31,   Tel: 053-5724247 

7482 EM Haaksbergen.   
 

Sociaal contactpersoon & melding van zieken. 

 Andrea van ’t Oostende, Beethovenlaan 191,   Tel:0546-645775 

7604GG Almelo.   
 

PR- Info-en ledenadministratie. 

 Peter Camerik, Sibeliusstraat 23  7604 KB  Almelo Tel: 0546-843461 

 E-mail: camerik@ziggo.nl         Mobil: 06-16076094 

 

Let Op!!!      Ditmaal het juiste telefoonnummer van Peter Camerik. 

In het januari NB is per abuis zijn oude nummer geplaatst 

 

http://www.sikb-twente.nl/
mailto:nolkok@home.nl
mailto:camerik@ziggo.n
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Beste leden, 

 

De a.s. koempoelan is gepland op: Zondag 23 februari 2014 

Wij starten om !!!       13.00 uur!!! 

Wij eindigen om:      16.30 uur. 

Aanvang ALV:       17.00 uur, eind 18.00 uur. 

Zaal is open om:!!!      12.00 uur. 
 

De koempoelan middag vindt plaats in: Het wijkgebouw “De Schelf ”. 

Binnenhof 53, 7608 KH, Almelo. Telefoon:  0546 – 860778 

 

Kosten Entree:-Koempoelan 

Leden  (inclusief maaltijd)    Є.  11,00  

Leden  (zonder    maaltijd)    Є.    7,00 

Niet-leden.(inclusief maaltijd)    Є.  13,50 

Niet-leden (zonder    maaltijd)    Є.    9,50 

 

De muziek wordt verzorgd door de Band:       ”Blue Moon” 

De maaltijd wordt bereid door:    Warung Sama Sama.  

De Indische snacks door:     Kentie Martini. 

Er wordt een Bingo gehouden:    met mooie prijzen. 

 

Opgave voor deelname aan de Koempoelan.  

Ron Burer, tel: 0546-81.04.31 

Uiterlijk t/m woensdag 19 februari a.s.   en bellen voor 21.30 uur a.u.b.  

 

Regelmatig komen er nog bezoekers naar onze koempoelan die zich niet hebben 

opgegeven en niet aan de maaltijd deelnemen.  

Aangezien wij bij de voorbereiding en inrichting van de zaal rekening houden 

met het aantal opgaven, hebben wij op dat moment dan ook een tekort aan de 

vooraf geplaatste tafels en stoelen. Ook komen we daardoor snacks bij de 

koffie/thee tekort.  Dus geeft u zich a.u.b. tijdig op. 

 

Tevens vragen wij of degene die weten dat zij na 14.30 uur binnen komen, dit 

ook aan Ron willen doorgeven. 

 

Bent u nog geen lid? 

U bent al lid per persoon  voor € 14,50    per jaar. 

Voor gehuwden c.q. partners voor € 22, -- per jaar. 
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Van de voorzitter, 

De Algemene Leden Vergadering (ALV) is weer een jaar geleden 

gehouden. Het nieuwe jaar 2014 dient zich weer aan en uw bestuur is weer 

volop bezig met het maken van nieuwe plannen. Wij willen U benadrukken 

dat dit februarinummer voor een groot deel informatie bevat voor de te 

houden ALV en ik verzoek u om dit exemplaar mee te nemen naar de te 

houden ALV. Lees vooral alles goed door opdat u op de hoogte bent van de 

inhoud van ons bulletin. Wij beginnen om 13.00 uur tot 16.30 met de 

koempoelan. Daarna wordt de ALV gehouden van 17.00 tot 18.00 uur.  

Gelet op de aanstaande ALV meen ik als uw voorzitter toch nog een woord 

van dank te willen overbrengen aan mijn bestuursleden, die zonder namen te 

willen noemen uitstekend hun best hebben gedaan om gezamenlijk onze 

vereniging tot bloei te brengen en ik ben er trots op dat degene die hoort af te 

treden spontaan heeft aangegeven te willen aanblijven. Wij blijven ons best 

voor u doen en namens ons bestuur dank ik allen voor het vertrouwen dat u 

in uw bestuur heeft. 

Voor 15 februari a.s. verwachten wij schriftelijk de vragen, die u eventueel 

op de ALV wilt gaan stellen opdat wij op de bestuursvergadering van 18 

februari vooraf kunnen bespreken om U op de ledenvergadering van 

antwoord te dienen. Per email nolkok@home.nl .  
 

Er bestaat binnen onze IKA een ´´VASTE LIJST´´ voor degene, die 

regelmatig onze koempoelan bezoekt. Indien u verhinderd bent dan dient u 

dit tijdig te melden. Voor zover u van het bestaan van deze vaste lijst niet op 

de hoogte bent, verzoek ik u zich alsnog op te geven bij Ron Burer. 
 

Er is een kascommissie benoemd, die naar aanleiding van het financieel 

overzicht de boekhouding van de penningmeester controleert en uiteindelijk 

hun bevindingen op de ALV bekendmaakt. Aan de uitspraak van de 

kascommissie wordt veel waarde gehecht en wij zullen dan ook voor 

inhoudelijke en gedetailleerde vragen u doorverwijzen naar de kascommissie 

en deze zal in overleg met de penningmeester een nader afspraak maken om 

inzage te geven van uw financiële vraagstelling. Het Dagelijks Bestuur zal 

dan ook hierbij aanwezig zijn. Voor algemene vragen het resultaatoverzicht 

betreffende zal uw bestuur U van repliek dienen op de ALV. 
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Rest mij nog u allen hartelijk welkom te mogen heten op de Algemene 

Ledenvergadering op 23 februari a.s. en denk erom de koempoelan begint om 

13.00 uur tot 16.30 uur. Om 17.00 uur starten wij met onze gebruikelijke 

ALV. Geef het door aan uw vrienden en kennissen.  

Een goed humeur en een dosis enthousiasme maakt deze middag tot een 

succes. Tot ziens! 

Met vriendelijke groeten 

Tony Kuschel, uw Voorzitter.  
 

Zoals in het voorwoord van de voorziter is vermeld houden we deze februari 

maand onze jaarlijkse ALV (algemene leden vergadering). 

Aansluitend zou ik willen zeggen, wij zien graag dat U belang stelt in de 

jaarlijkse verantwoording van het bestuur aan de leden. En dat u door u mede 

door uw aanwezigheid blijk geeft van uw steun aan het bestuur, in het werk en 

de tijd die zij er in steken, in het belang van onze leden. 

Tot ziens op de ALV Nol Kok. 

 

I.vm. het plaatsen van de agenda en het jaarverslag, is er helaas geen ruimte 

over voor een foto-impressie van de Nieuwjaarskoempoelan.  

Hieronder foto’s van uw bestuur.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tony Kuschel  Nol Kok  Ron Burer Elly Woudstra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Martin De Jonge  Joop Neijndorff  Andrea van ‘t Oostende  Peter Camerik 
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Op de volgende pagina’s vindt u de agenda voor de komende 

ALGEMENE LEDEN VERGADERING en het jaarverslag 2013. 

 

 

Agenda ALV- IKA ’90 Op 23-02-2014 
 

1. Opening. 

 

2. Ingekomen stukken. 

 

3. Notulen ALV van 24-02-2013. (NB maart 2013) 

 

4. Jaarverslag 2013 van de Secretaris. (NB febr. 2014) 

 

5. Financieel verslag van de Penningmeester. 

 

6. Verslag Kascommissie. 

   Benoeming nieuwe Kascommissie. 

 

7. Bestuursverkiezing. 

 

8. Rondvraag. 

 

9. Sluiting. 
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ALV 23-02-2014. 

JAARVERSLAG 2013 Secretaris  

Verenigingsjaar; 01 januari 2013 t/m 31 december-2013. 

 

Groei van de vereniging. 

De gemiddelde opkomst op de koempoelans is bij voortduring zeer goed te 

noemen. We kunnen ons ook dit afgelopen jaar weer verheugen in constante 

aanwas van nieuwe leden. 

Dat is een gelukkige en verheugende ontwikkeling. Door een opschoning 

van het ledenbestand in januari 2014 zijn er 10 leden aangeschreven dat zij 

hun contributie nog niet afgedragen hadden. Na overleg en laatste controle 

zullen zij bij nog steeds niet voldoen aan de verplichte betaling van de 

jaarlijkse contributie, als lid worden uitgeschreven. 

Er is nog steeds een goede balans in de aan en afmeldingen van leden. 

Daardoor mogen we stellen dat ook dit jaar wederom een positief jaar 

geweest is voor wat betreft de groei van het aantal leden van de IKA. 

In 2013hebben zich 23 leden aangemeld voor het lidmaatschap. 

In 2013 zijn er 18 leden afgemeld voor het lidmaatschap. 

Het totaal aantal leden van de IKA bedraagt op dit moment 333.  

Er is opnieuw veel werk verzet door het bestuur en de vele vrijwilligers die 

de IKA rijk is. 
 

De volgende leden zijn ons in 2013 ontvallen. 

Hr. K. Knijnenberg, Hr. B. Hofman, Hr. H. Bergmans, Hr. J. Munster. 

Hr. F. Schravendijk. Mw. H. Camerik. 
 

Geplande en uitgevoerde activiteiten. 

1x. Jaarlijkse Social Bestuursleden. 

10x. IKA koempoelans. Waarvan één in originele Ind. Klederdracht (mei) 

12x.  Bestuursvergaderingen. 

1x. Algemene leden Vergadering. 

1x. Verwendag 70 plus leden. 

1x.  Minibazaar tijdens de koempoelan (in november.) 

1x.  Bustocht Den Haag. Tong Tong Fair. 

4x.  Extra Artiesten op de Paas en Kerstkoempoelan en de Verwendag. 
 

Naast de Muziek Bands op de normale koempoelans, zijn er nog een aantal 

malen optredens geweest van extra artiesten, dans en zanggroepen tijdens de 

koempoelans. In maart, juni, oktober en december. 

Ook zijn er dit jaar (door leden voor leden) weer Vis en Vlieger-dagen 

georganiseerd. Gewaardeerde en sociaal-contact bevorderende activiteiten. 
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Door onverwachte verbouwingswerkzaamheden in keuken van het 

wijkcentrum de Schelf in de maand juni, is de in juni geplande koempoelan 

verplaatst naar augustus. 

De maatschappelijke medewerker van de stichting Pelita, de Hr. Theo Boiten 

is 4x aanwezig geweest om voorlichting advies en begeleiding te geven aan 

onze leden op het gebied van de wetten voor oorlogsgetroffenen. 

Met dank aan de heer Boiten. 
 

Busreizen. 

Ook in 2013 was er weer ruime belangstelling voor de busreis naar de Tong 

Tong Fair in Den Haag. En was het een geslaagde dag in een sfeervolle 

ambiance zowel in de bus als in de tenten van de TTF.  
 

Opkomst bij de Koempoelans. 

-In 2013 hebben we weer 10 sfeervolle koempoelans mogen organiseren. 

-Het gemiddeld aantal bezoekers over de 10 koempoelan in 2013 was 180 

personen per koempoelan. 

Het voltallige bestuur en de vrijwilligers zijn bijzonder blij met deze 

belangstelling en voelen zich door u gesteund en gewaardeerd. 

De muziek op de koempoelan in juni is voor de vijfde keer in successie met 

veel plezier verzorgd door muzikale IKA leden. Een groot aantal muzikale 

IKA-leden komen 2 wekelijks een avond bij elkaar om te oefenen en te 

musiceren zoals zij dat prettig vinden. 

-De beheerder en het personeel van de “Schelf” hebben ook dit jaar hun 

volledige medewerking verleend tijdens al onze activiteiten. Waarvoor wij 

als vereniging IKA onze welgemeende waardering uitspreken.  
 

Kerstkoempoelan  

-De Kerstkoempoelan van 2013 is ook dit jaar weer een sfeervolle 

koempoelan geweest. Wederom met het maximale aantal bezoekers dat we 

in de zaal mogen toelaten volgens de geldende regels en voorschriften.  

Met een woord en gedicht van de voorzitter Tony Kuschel en onze 

beschermheer Reinier van Broeckhoven.  

Ook dit jaar weer na het openingswoord een uitstekende uitvoering door het 

Shantykoor “de Oostvaarders” met toepasselijke liederen in de kerstsfeer. 
 

Verwendag. De uitgestelde Verwendag voor onze 70 plus leden in oktober 

was weer heel erg gezellig met enkele bijzondere optredens zoals de 

demonstratie van de buikdanseres Sheila, die de aandacht van de mannen 

ongeacht hun leeftijd, constant op zich wist te vestigen. 

Maar het bijzondere optreden van het “IKA’s”) Russisch ballet o.l.v. Senia 

kreeg de handen van de aanwezigen goed op elkaar. 
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Rooster van aftreden. IKA’90 2014 

Bestuursleden zijn Aftredend na 2 jaar, maar blijven wel herkiesbaar. 
 

Functie  Naam Aangetreden Aftredend   Herkiesbaar 

Voorzitter/coördinator Entertainment.  

-Tony Kuschel  juni 2000  febr. 2014   Herkiesbaar 
 

Secretaris/Red NB. 

-Nol Kok   febr. 2006   febr. 2014   Herkiesbaar 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Penningmeester. 

-Ron Burer   juni 2001  febr. 2015    Herkiesbaar 
 

2
e
 Penningmeester.  

-Elly Woudstra  juni 2001  febr. 2015   Herkiesbaar 
 

Org. Interne zaken.  

-Martin De Jonge  juni 2001  febr. 2015    Herkiesbaar 

-Joop Neijndorff  juni 2005   febr. 2015   Herkiesbaar 
 

Sociale zaken en zieken. 

-Andrea v ’t Oostende febr. 2007  febr. 2015   Herkiesbaar  
 

PR Entertainment +Leden adm. 

-Peter Camerik  febr. 2013  febr. 2015    Herkiesbaar 
 

De bestuursleden Voorzitter Tony Kuschel en Secretaris Nol Kok, 

kunnen op de ALV in 2014 aangeven of zij willen Aanblijven of Aftreden: 
 

Herdenkingen 

Herdenking Gevallenen in Z.O. Azië 1941-1949 bij het Indiëmonument in 

het Blijdensteinpark Enschede. 15 augustus 2013. Onder leiding van de 

voorzitter van de Stichting Herdenking Gevallenen in Zuid Oost Azië 1941-

1949, de Hr. Eugène Briët. Een waardig en organisatorisch in alle opzichten 

goed verlopen herdenking. Het weer was ons ook goed gezind, het was een 

stralende dag. 

Ook nu weer is door actieve medewerking van het IKA bestuur en de vele 

IKA vrijwilligers, de organisatie van de St. Herdenking gewaarborgd voor 

een volledige en zorgvuldige ondersteuning tijdens de jaarlijkse 

herdenkings-ceremonie. Hiervoor is een woord van welgemeende dank aan 

alle vrijwilligers op zijn plaats. We hopen dit jaar weer op uw steun en inzet 

te kunnen rekenen. 

Namens de St. Herdenking Gevallenen in Zuid Oost Azië. (Nol Kok) 
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Herdenking bij het Indiëmonument in Almelo. 

Op 14 augustus 2013 heeft de herdenking bij het Indië monument voor 

Almelose gevallenen plaats gevonden. 

Ook hier was het een mooie en goed georganiseerde herdenking. 
 

Kascommissie febr. 2013   Kascommissie 2014 

1
e 

B. v. Cornewal
  

Elly Schippers  

2
e
  Jerry de Graaf  Paula Hinnen 

Res. Elly Schippers  Margie Balfour. v. Bourleigh 
 

_______________________________________________________________________________ 
 

Tot slot wil ik graag aandacht schenken aan de activiteiten van Andrea van ’t 

Oostende. Die in het afgelopen jaar namens het IKA bestuur weer vele 

bezoeken gebracht aan leden die daar behoefte aan hadden of wel wat 

persoonlijke aandacht konden gebruiken. 

Soms komt er een bericht binnen dat iemand getroffen is door een ongeval of 

ziekte, Niet altijd krijgen we daar bericht van. Zodra er aanwijzingen zijn dat 

een bezoekje of aandacht gewenst is of gewoon op prijs gesteld wordt, dan 

staat zij klaar om daar aandacht aan te besteden. Zij doet dit met veel plezier 

en inzet. Wij ontvangen dan ook regelmatig bedankjes voor de attentie die 

mensen ontvangen hebben. Mocht u behoefte hebben aan persoonlijke 

aandacht namens het IKA bestuur, laat het ons weten, dat mag natuurlijk ook 

via een ander. 

Ook Marianne van Tongeren willen wij weer bedanken voor haar inzet om 

ieder lid op zijn verjaardag een verjaardagskaart met felicitatie namens het 

IKA bestuur te sturen. 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

†. Op 31 januari jl. bereikte ons het droeve bericht dat ons lid, 

Lucie Haenszgen, is overleden.  
 

====================================================== 

Data koempoelans van de   SIC  

(Stichting Insulinde Contact) in 2014. 

21 februari, 21 maart, 18 april, 16mei, 20 juni, 22 augustus, 

19 september, 17 oktober, 21 november, 19 december. 

 

Opgave;:Ben Pelupessy: 074-2508892 of  Sacha de Wilde 074-850765 

Elke keer op de derde vrijdag v/d maand. Aanvang 13.30 uur. 

De koempoelans van de SIC worden gehouden in het:  

Woonzorgcentrum “Humanitas” Adres. Hennepstraat 4 in Hengelo. 

_____________________________________________________________ 
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Aryani Collection voor sarong en kebaya,  

indien gewenst speciaal op maat gemaakt.  

Selendang, tassen, batik overhemden, 

haarklemmen, kussenslopen, lopers en 

tafelkleden.  

Info: 06 – 17 71 26 11 

Email: info@aryani.nl of www.aryani.nl  
 

 

_______________________________________________________________________ 

 

 
Praktijk voor Natuurgeneeskunde 

* SHIATSU *  YI-METHODE 

* DORN-THERAPIE *  TAI-CHI CHUAN 

* STOELMASSAGE *  QIGONG 

 

 

Tevens kunt u terecht voor diverse ander activiteiten. 

Aangesloten bij VBAG lidnummer:2041007A  

Deskundig, Doeltreffend, Vertrouwd. 

 

 www.maulany.nl  

 Tel: 06 57 03 70 44 

 

 

 

_____ 
  
 Uelserweg 35 
 7651 KT Tubbergen 
 tel. 0546-621379 
 fax 0546-621212 
 info@terbeekreizen.nl 

 www.terbeekreizen.nl 
Voor al uw dagtochten en meerdaagse reizen! 
In ons programma hebben we verschillende 
gezellige en goed verzorgde dagtochten en 
meerdaagse reizen opgenomen voor individuele 
reizigers. Tevens stellen wij reizen op maat 
samen voor groepen. 
____________________________________________________________________________ 

 

 


