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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, Vicevoorzitter, Redactie ”Nieuwsbulletin”. 

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

E-mail: nolkok@home.nl       
 

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.  

 Algemene zaken 

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

 

 PR- Info-en ledenadministratie. 

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

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

 
 

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 25 mei 2014 

Wij starten om !!!        14.00 uur!!! 
Zaal is open om:!!!       13.00 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.  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: ”ASHURA BAND” 

  Dansgroep BUNGA MELATI 

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.  

Bel Ron Burer, tel: 0546-81.04.31  

Uiterlijk t/m woensdag 21 mei 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, 
 

MEIMAAND: Dodenherdenking (4
e
). Bevrijdingsdag (5

e
 ). Moederdag (11

e
 ). 

Koempoelan(25
e
 ). Hemelvaartsdag (29

e
 ). TTF den Haag (30

e
 ). 

Kortom allemaal leuke dagen voor wie er invulling aangeeft. 

 

Deze mei-koempoelan op zondag 25 mei a.s. leent zich uitstekend om weer een 

middag in traditionele Indische klederdracht op de koempoelan te komen.  

Het geldt niet alleen voor de dames, maar ook de heren worden gevraagd 

hieraan mee te doen. Uiteraard zal het bestuur een prijs uitreiken. 

Voor de meest originele klederdracht, zowel voor de dames als de heren wordt 

een prijs uitgeloofd. Een onafhankelijke jury zal in stilte observeren en de 

winnaars aan het bestuur doorgeven.  

Schroomt u niet hieraan mee te doen, want het geeft toch een leuke sfeer 

aan deze middag.  

 

Voor deze gelegenheid hebben wij ook nog de dansgroep BUNGA MELATI 

uitgenodigd om in de sfeer van deze traditie te blijven. De muziek wordt 

opgeluisterd door de ASHURABAND. 

 

Voor onze visliefhebbers hebben wij een VISDAG gepland op zondag 1 juni 

aan de forellenvijver in Geesteren.  

Bijzonderheden vindt u verderop in het bulletin. Geeft u zich tijdig op.  

Hoe meer zielen hoe meer vreugde toch.  

Er worden kleine prijzen beschikbaar gesteld. 

 

Degene, die zich hebben opgegeven voor de busreis TTF op de 30
e
 verzoek ik 

om tijdig uw betaling te regelen. Uw plaats in de bus is pas geldig als uw 

betaling door onze penningmeester is geregistreerd. 

Het bestuur hoopt u op deze busreis te mogen verwelkomen.  

 

Wij hopen u op 25 mei a.s. van harte welkom te heten. Een goed humeur en een 

dosis enthousiasme maakt deze middag tot een succes.  

Tot ziens! 

Met vriendelijke groeten 

Tony Kuschel, uw voorzitter. 
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”Tong Tong Fair” Malieveld, Den Haag. 

De geplande busreis naar de TTF op 30 mei 2014, gaat definitief door. 

 

De Bus is vol. 

Informatie over wijzigingen bij Peter Camerik 

De bus is van Ter Beek Reizen en zal de 30
e
 mei  

om 10.00 uur vertrekken van af de parkeerplaats van de Schelf. 

Zorg dat u tijdig aanwezig bent zodat wij tijd hebben om te controleren of alle 

deelnemers aanwezig zijn en we op de afgesproken tijd kunnen vertrekken. 

Onderweg pikken we nog enkele deelnemers op in Deventer.  

Er zal er een sanitaire stop worden gehouden bij de parkeerplaats te Stroe.  

Daar krijgt u een kopje koffie aangeboden in de bus. Waarna we verder gaan 

richting het Malieveld in Den Haag, waar we tegen 12.00 uur zullen arriveren.  

Geplande vertrektijd van af het Malieveld zal 20.00 uur zijn.  

Wij zijn dan tegen of iets na 23.00 uur terug bij het wijkcentrum de “Schelf”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________ 

 

IKA visdag 1-juni 2014 
Wij gaan weer gezellig vissen. Opgave graag voor 26- mei-2014. 

Zondag 1-juni-2014, van: 12.30 -17.00 uur. 

Inschrijving € 12,-- P.P. Ter plaatse: te voldoen.  

bij : Johny Wessels, telf. 074-2782271 of mailen; j.wessels55@gmail.com 

Max Simmons, telf. 074-2429270         of mailen; simon41@kpnmail.nl 
U kunt zich nog steeds opgeven.  

Aanmelden bij de organisatoren rond 12.00 uur. Prijs uitreiking om 17.30 uur. 

LOCATIE: De Broekbeke forellen-visvijvers Telf. 0546 - 63 13 61 

 

De koempoelan van april was weer een gezellige en fijne koempoelan.  

Hieronder weer een willekeurige greep uit de vele foto’s van die dag  

U kunt alle foto’s zien op de volgende links. 
https://picasaweb.google.com/freiboth 

https://plus.google.com/u/0/photos/110850197205359590763/albums/6007731322454569089  

mailto:j.wessels55@gmail.com
mailto:simon41@kpnmail.nl
https://picasaweb.google.com/freiboth
https://plus.google.com/u/0/photos/110850197205359590763/albums/6007731322454569089
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De Band Orange Lane 

 
Lekker dansen 

 
Heerlijke Indische hapjes 
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Oma en kleindochter 

 
Vriendinnen 

 
Vrienden 
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Bingokaartjes kopen 

 
En prijs! 

 
Opscheppen sambal goreng tolor 
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Selamat makan 

 
En genieten 
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_____________________________________________________________________________________ 
In de periode 23-04 t/m 06-05 heeft de Geschiedeniswand 

 “ONTDEK JE ROOTS” van de SIKB opgesteld gestaan in het Gemeentehuis 

van de Gemeente Dinkelland in Denekamp. 

Met klassen van de Basis scholen is de geschiedeniswand bekeken. 

________________________________________________________________ 

† Overleden:  

Emiel Bakkum 24-04-2014 

Marie Johanna Rietberg–Koene 29-04-2014 

________________________________________________________________ 

Pasar Malam Bagus  Expo Hal Go-Planet Enschede 20-21-22 juni  

Op de komende Pasar Malam Bagus in Enschede in de Go-Planet Expo Hal,  

zal de wand ook weer opgesteld worden en drie dagen lang te bezichtigen zijn. 

________________________________________________________________ 

Rembrandt Fiësta Op het Rembrandtveld in Almelo 24 mei a.s. 
---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Data koempoelans van de SIC Hengelo  

16 mei, 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. 

Opgaven: Ben Pelupessy: 074-2508892 of  Sacha de Wilde 074-850765 

_______________________________________________________ 

Wij kijken er naar uit u te verwelkomen op de koempoelan in mei in uw 

mooiste Indische klederdracht. 
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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. 
____________________________________________________________________________ 

 


