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

     :K.v.K. 40076531 

Bankrekening  :RABO NL43RABO.035.48.62.529 

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 

 

 Algemene zaken 

Christien Jacobs, Het oude Loo 34 7608 NB Almelo Tel: 06-43742833 
 

 

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

 

De a.s. Paaskoempoelan is gepland op: Zondag 30 maart 2014 

Wij starten om !!!        13.00 uur!!! 
Zaal is open om:!!!       12.00 uur. 
Wij eindigen om:       17.30 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.  12,00  

Leden  (zonder    maaltijd)     Є.    7,00 

Niet-leden.(inclusief maaltijd)     Є.  14,50 

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

 

De muziek wordt verzorgd door de Band:        ”Chard” 

De Hawaiianse dansgroep       Hawaiian Fantasie 

Pelita adviseur Theo Boiten is tijdens de koempoelan aanwezig. 

 

De maaltijd wordt bereid door: Warung Sama Sama. 

(nasih gurih met zeven gerechten) 
De Indische snacks door:  Kentie Martini. 

Er wordt een Bingo gehouden: met mooie prijzen. 

 

Opgave voor deelname aan de Koempoelan.  

Bel Ron Burer, tel: 0546-81.04.31 

Uiterlijk t/m woensdag 26 maart 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, 

Allereerst wil ik u eraan herinneren dat op 29 maart 2014 (voorafgaand aan onze 

koempoelan de 30
e
 maart) de KLOK een uur vooruit wordt gezet. Dus een uurtje 

korter slapen! 

In de maand maart houden wij onze koempoelan op zondag 30 maart. Het belooft 

weer een gezellige PAAS koempoelan te worden. De muziek wordt opgeluisterd 

door CHARD en met het optreden van de dansgroep Hawaiian Fantasy zal onze 

Paaskoempoelan weer bijzonder gezellig worden. Wij beginnen om 13.00 uur! De 

traditionele Nasih Gurih met zeven gerechten staat op het menu. Alvast ter 

herinnering roep ik u aan dat u zich tijdig opgeeft bij Ron Burer voor het bijwonen 

van de Paaskoempoelan. Denk erom VOL=VOL. Onze LEDEN wil ik verzoeken 

dit tijdig te doen om teleurstelling te voorkomen. 
 

Voor degene die NIET de ALV hebben bijgewoond, wil ik bij dezen alle leden 

bedanken voor het vertrouwen dat u hebt gesteld door de herbenoeming van de 

voorzitter Tony Kuschel en de secretaris Nol Kok voor de komende twee jaar. Wij 

gaan er weer tegenaan om sfeervolle koempoelans op de kaart te zetten. 
 

Wij hebben voor vrijdag 30 mei 2014 een busreis gepland naar de TTF in Den 

Haag. Bij minimaal 40 aanmeldingen gaat de busreis door. U kunt zich Nu al 

opgeven bij Peter Camerik opdat wij vroegtijdig uw interesse hiervoor kunnen 

peilen. De sluitingsdatum is 30 april a.s. Uw aanmelding is pas geldig als u het 

bedrag voor 30 april heeft overgemaakt. Een aanmeldingsformulier met 

prijsindicatie vindt u verderop in dit bulletin. 
 

De heer Theo Boiten, adviseur van de Pelita houdt op deze koempoelan een 

spreekuur voor allerhande vragen omtrent De WUV en de WUBO.  

Voor belangstellenden verzoek ik u bij aanvang van de koempoelan dit kenbaar te 

maken of u hiervan gebruik wilt maken.  
 

Op 4, 5 en 6 april is de PASAR MALAM BAGUS in Arnhem.  

Voor 65 plussers is vrijdag de 4
e
 gereduceerde entreegeld. Wij wensen u veel 

plezier op de pasar in Arnhem. 
 

Rest mij nog u allen hartelijk welkom te mogen heten op 30 maart a.s. Een goed 

humeur en een dosis enthousiasme maakt deze middag tot een succes. Wij beginnen 

om 13.00 uur. Tot ziens! Denk om de zomertijd!  
 

Met vriendelijke groeten., Tony Kuschel, uw voorzitter. 
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Enige foto’s van de koempoelan van 23 februari 
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Indische Koempoelan Almelo I.K.A. ’90  
Peter Camerik    Bankrekening 

Sibeliusstraat 23,   Rabobank 

7604 KB Almelo.   NL43RABO.035.48.62.529  

tel: 0546 – 843461.   K.v.K. 40076531 

e-mail: camerik@ziggo.nl 

 

Aanmeldingsformulier voor de busreis naar de Tong-Tong fair 

(Pasar Malam) te den Haag op vrijdag 30 mei 2014. 
Kosten   

€ 33,75 p.p. voor leden van de IKA’90. (incl. toegangskaart Pasar Malam) 

€ 35,75 p.p. voor niet-leden.    (incl. toegangskaart Pasar Malam) 

€ 31,25 p.p. 65+ leden van de IKA’90.  (incl. toegangskaart Pasar Malam) 

€ 33,25 p.p. 65+ niet-leden    (incl. toegangskaart Pasar Malam) 

 

Bij onvoldoende deelname gaat de busreis niet door. 

U krijgt hiervan tijdig bericht en de betaling wordt teruggestort. 

Opstapplaats:  Wijkcentrum "De Schelf". 

Vertrek 's-morgens om: 10.00 uur.  

Aankomst 's-avonds Wijkcentrum "De Schelf" om ongeveer 22.30 uur. 

 

Mevrouw/ mijnheer 

:.............................................................................................................. 

Adres :................................................................................................... 

Postcode/Woonplaats........................................................................... 

Telefoon…………………… 

Aantal deelnemers (lid van IKA’90): ………....Kosten €…..……… 

Aantal deelnemers (niet-lid van IKA: ’90:……..….Kosten €……….…. 

Aantal deelnemers 65+ (lid van IKA’90:………..…Kosten €…….……. 

Aantal deelnemers 65+ (niet-lid van IKA’90) :……..….Kosten €………..… 
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« =Dit Blad===== afscheuren // afknippen // en insturen========  

 

Aanmelding:  

Opzenden vóór 30 april a.s. naar Peter Camerik op bovenstaand adres  

 

Busreis Tong Tong Fair te Den Haag (Malieveld). 30 mei 2014 

 

Aantal deelnemers   (lid van IKA’90):   Kosten €…….. 

Aantal deelnemers   (niet-lid van IKA’90):  Kosten €…….. 

Aantal deelnemers 65+  (lid van IKA’90):   Kosten €…….. 

Aantal deelnemers 65+  (niet-lid van IKA’90):  Kosten €…….. 

 

 

Ik betaal vóór 17 april het bedrag van     Totaal.€........... 

op bankrekening van de IKA’90 : 35.48.62.529  

 

(als betaling binnen is, dan zijn opgaven geldig)  

 

 

Datum:.........................…..Handtekening:...................................................... 

 

 

 

Opmerkingen:……………………………………………………………….. 

 

 

VOL=VOL  
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OP de komende koempoelan te zien 
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De notulen van de ALV van 23 februari Indische Koempoelan Almelo I.K.A. ’90 
 

PR-Info-en Entertainment en Ondersteunende zaken 

P. Camerik. Sibeliusstraat 23 7604 KB Almelo 

Tel: 0546.843461. e-mail: camerik@ziggo.nl 

 

 

 

NOTULEN Algemene leden vergadering  IKA zondag  23-februari-2014. 
 

Aanwezig: Tony Kuschel, Nol Kok, Ron Burer, Martin de Jonge, Elly Woudstra, 

Andrea, van ’t Oostende, Joop Neijndorff, Christine Jacobs,  

Peter Camerik. 

Opening. 

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. 

Hij introduceert Christien Jacobs als nieuw lid van het algemeen bestuur. 

De opkomst is minimaal, maar statutair moet de ALV doorgang vinden ook als er 

een bescheiden opkomst is. Er zijn incl. de bestuursleden 42 personen aanwezig. 
 

Ingekomenstukken.  

Geen. 
 

Mededelingen. 

- Een hele belangrijke mededeling, De gemeente Almelo heeft onze subsidie 

aanvraag voor het jaar 2014 gehonoreerd. 

- entree gelden zijn met ingang van 1 januari met 1,00 euro verhoogd.  

- Tony memoreert enige aankomende Koempoelans, Planning van een dagtocht 

naar de Orchideeën hoeve in Lutelgeest en enige pasarmalams. 
 

Activiteiten.  

- Met de komende Paas koempoelan( met Hawaïian dansgroep) verwachten we 

weer een top drukte. U wordt verzocht zich tijdig op te geven. Gemiddelde 

opkomst op de koempoelans is 175 tot 200 personen maar bij de Paas en 

Kerstkoempoelans is het altijd drukker.  

- In mei vragen we wederom de traditionele klederdracht te dragen tijdens de 

koempoelan met daaraan gekoppeld een prijs voor de dames en heren.  

- We organiseren ook weer de traditionele Vis- en Vlieger dag, gezien de grote 

belangstelling voor deze activiteiten.  

- Op onze november koempoelan houden we zoals altijd de Mini bazaar. 

- Uw bestuur is heel trots op de inzet van onze vrijwilligers, die toch altijd klaar 

staan en ieder klusje aanpakken gevraagd of ongevraagd, men is er altijd als 

wij ze nodig hebben! Hartelijk dank hiervoor.  

 

mailto:camerik@ziggo.nl
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- Er is wederom voor dit jaar een busreis gepland naar de Pasar Malam besar 

(Tong Tong Fair) in den Haag. Het afgelopen jaar was de belangstelling 

hiervoor optimaal. Geplande datum: vrijdag 30 mei 2014. 

- De muzikale IKA leden hebben zich desgevraagd weer bereid verklaard om 

onze juni koempoelan muzikaal op te luisteren. De juni Koempoelan 

-  (23 juni) wordt een dag ”DOOR ONZE MUZIKALE IKA LEDEN VOOR ONZE 

IKA LEDEN”!!  

- In ons bulletin zullen wij alle activiteiten van maand tot maand aan u kenbaar 

maken.  

 

Financieel jaarverslag. 

Tony verwijst naar de resultaten van het afgelopen verenigingsjaar. Er is een 

resultaat overzicht. De begroting wordt door Tony toegelicht, Er zijn twee 

lijsten. Ontvangsten en uitgaven. Er is een negatieve begroting, er zijn het 

afgelopen jaar minder inkomsten dan uitgaven. De subsidie van de voorgaande 

jaar is mede aangewend voor de dekking van de kosten voor de gehouden 

verwendagen, met en kleine aanvulling van de kas. We hoeven onze reserves 

niet aan te spreken. 

Vraag: is er geen Verwendag volgend jaar omdat er tekorten zijn? 

Antw: Volgend jaar zullen we ons 25 jarig jubileum houden en zal er een 

combinatie worden gemaakt van de koempoelan, Verwendag en het Jubileum 

voor de leden en wel op 27 september 2015. 

Er is in de voorgaande jaren geld gereserveerd voor het 25 jarig jubileum. 

Vraag: Wat is het bedrag van fooi? 

Antw: Dit is een klein bedrag van wisselgeld bij de entree, wat tijdens de 

koempoelans wordt geschonken. 

 

Kascommissie. 

Tony geeft een korte toelichting van het doel van de kascommissie.  

Hiermee wordt de rechtmatigheid van de opgemaakte boekhouding door de 

penningmeester omschreven. Er wordt gekeken of alles goed is geboekt en dat 

opgevoerde bedragen traceerbaar zijn. 

Paula Hinne doet verslag, namens de kascontrolecommissie. De aangeleverde 

boekhouding wordt goedgekeurd, met een compliment aan bestuur en het advies 

aan de leden om het bestuur en de penningmeester decharge te verlenen. 

 

Nieuwe Kascommissie. 

Er wordt een nieuwe kascommissie gekozen. 

Hiervoor geven zich op; 

1
e
 Paula Hinne  2

e
 Margie Balfour van Burleigh en Reserve:Pierre Manette . 
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Bestuursverkiezing. 

Tony en Nol zijn volgens de statuten aftredend, maar ook herkiesbaar voor de 

door hun ingevulde functie. Tony verlaat even de vergadering en Nol vraagt wie 

voor herbenoeming van Tony is. Dit wordt unaniem aangenomen.  

Nol is ook herkiesbaar en ook hier zijn de leden unaniem in het herkiezen van 

Nol in zijn functie. 

Er wordt gevraagd waarom er geen bloemetje is. Gezien het begrotingstekort is 

dit niet gewenst. Er volgt een daverend applaus.  
 

Rondvraag. 

Er zijn door de leden geen schriftelijke vragen ingediend. 

De Vz. geeft nog wel gelegenheid tot het stellen van korte vragen en geeft 

antwoord op de gestelde vragen. Hierop sluit hij de vergadering. 

PC feb. 2014. 

Peter Camerik. 
__________________________________ 

I.v.m. ruimtegebrek zijn de in de rondvraag gestelde vragen niet in dit NB 

weergegeven. Ze zijn te allen tijde ter inzage bij de notulist. 
 

 

Pelita adviseur Theo Boiten is tijdens de koempoelan van maart aanwezig. 
 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

15 april 2014: Elise Lengkeek en Wouter Muller bij Tjideng-reünie. 

Dinsdag 15 april 2014 vindt er in de Kumpulan op landgoed Bronbeek een reünie 

plaats voor degenen die in het Tjidengkamp hebben gezeten. Deze duurt van 

10.30 uur tot ongeveer 16.00 uur. Het Indisch Herinneringscentrum verzorgt het 

programma na de lunch. Dan zal Elise Lengkeek voorlezen uit haar boek 'De hel 

van Tjideng' en een gedicht voordragen. Wouter Muller zorgt (de hele dag) voor 

de muzikale omlijsting. Na de voordracht van Elise is er gelegenheid om de 

expositie 'Het Poppenkind' te bezoeken. Meer informatie en het 

aanmeldingsformulier voor deelname aan deze dag zijn te vinden op 

www.tjidengkamp.nl. Organisatie: Hans Freiboth, tel: 0546 – 49.29.44 

freiboth@home.nl, m.m.v. de heer Ko van Halteren, die tot 1995 de reünies heeft 

georganiseerd. 

___________________________________________________________ 

Data koempoelans van de   SIC Hengelo  

21 maart, 18 april, 16mei, 20 juni, 22 augustus, 19 september, 17 

oktober, 21 november, 19 december. 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. 

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

 

http://www.tjidengkamp.nl/
mailto:freiboth@home.nl
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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. 
____________________________________________________________________________ 

 


