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Hoe is het begonnen? 
 

In het wijkcentrum de Trefhoek aan de Ootmarsumsestraat in Almelo werden in 

1990 al diverse bijeenkomsten gehouden door een kleine groep Indische 
Nederlanders (Indo's). Het enthousiasme onder hen was enorm en toch bleek al 

snel dat men deze gezellige bijeenkomsten ook wel wilde gaan delen met de 

overige Indische gemeenschap in Almelo.  
Na informatie in de omliggende gemeenten o.a. Hengelo en Enschede, bleek dat 

men daar ook al bezig was met soortgelijke bijeenkomsten. 

In Almelo wilde we een Indische vereniging oprichten en kozen direct voor een 
professionele aanpak. Zo gezegd, zo gedaan. 

Misschien wat deftig klinkend. Maar de comparanten, Mevrouw Hermine Suzanne 

Walonker en mevrouw Rafael Auw, hadden bij de notaris verklaard dat zij een 
vereniging wilden oprichten. 

Na eerst een jaar, vanaf 1990, informele koempoelans te houden, hebben ze toch 

de stoute schoentjes aangetrokken. 
 

Op 27 augustus 1991 is officieel (statutair) de vereniging opgericht. 

De vereniging draagt de naam 

 

INDISCHE KOEMPOELAN ALMELO 1990. 

 
Bij afkorting genaamd: 

I.K.A.' 90 
 

De prille bestuurders waren Tjalie William Kwist (voorzitter) en Marie Rietberg-

Koene (secretaris). Mevrouw Walonker en mevrouw Auw hadden de financiën in 
beheer (penningmeester). 

 

 
 

 

http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.elektronikadeweerd.nl/wiewatwaar/krans25jaar.gif&imgrefurl=http://www.elektronikadeweerd.nl/wiewatwaar/index.htm&h=389&w=424&tbnid=igTff9Cdoo4maM:&zoom=1&docid=-T5n7Eq-iwZeaM&ei=pd9BVY_DFMTiO-6QgdgN&tbm=isch&ved=0CCUQMygBMAE
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In artikel 2 is opgenomen. 

 
De vereniging heeft ten doel het bevorderen van het welzijn van de oudere 

Indische Nederlanders in Almelo door: 

a) het stimuleren en organiseren van activiteiten, welke zijn gericht op de 
bevordering van het contact tussen Indische Nederlanders onderling en 

tussen hen en andere bevolkingsgroepen; 

b) het stimuleren en uitvoeren van vormende en ontspannende activiteiten; 
c) het geven van voorlichting; 

d) het samenwerken met andere organisaties, welke een doel van gelijke 

strekking nastreven en dat doel op overeenkomstige wijze trachten te 
bereiken; 

e) het verlenen van ondersteuning; 

f) het organiseren van contact bijeenkomsten om de onderlinge band verder te 
verbeteren en het adviseren van de leden; 

g) het behartigen van de belangen van Indische Nederlanders en Nederlanders, 

die een aantal jaren in het voormalige Nederlands Indië (Indonesië) hebben 
gewoond; 

h) het geven van aanzetten tot sociale vernieuwing op het terrein van het 

verkeer, de veiligheid, de recreatie, de zorgverlening, de emancipatie en het 
voorkomen en doorbreken van het maatschappelijk isolement, alles in de 

ruimste zin des woords. 

------ 
Het eerste lustrum. 1990-1995.  

 

Na diverse koempoelans in de Trefhoek te hebben gehouden werd naarstig 
gezocht naar een accommodatie, om permanent bijeenkomsten te houden.  

Weldra deed zich de mogelijkheid voor bij het Trefpunt Elisabeth.  

Op 17 april 1990 (na de Pasen) werd de eerste koempoelan in de nieuwe 
 locatie gehouden. De opkomst was toen 20 personen inclusief het bestuur en 

commissieleden.  

Ik kwam de volgende namen tegen, die het 1e lustrum van de IKA'90 hebben 
gerund. Dhr/mw. Kwist; dhr/mw. Kruizinga, de heren Bollerman en Dom, de 

dames. Huffenreuter, Verburgt, Vlek de Coningh, Rietberg, de Bruin, 

Hazewinkel, Schreuder, Mouthaan en Schulz. 
 

http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.elektronikadeweerd.nl/wiewatwaar/krans25jaar.gif&imgrefurl=http://www.elektronikadeweerd.nl/wiewatwaar/index.htm&h=389&w=424&tbnid=igTff9Cdoo4maM:&zoom=1&docid=-T5n7Eq-iwZeaM&ei=pd9BVY_DFMTiO-6QgdgN&tbm=isch&ved=0CCUQMygBMAE
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De maanden mei, juni en juli werden steeds drukker en het aantal leden groeide 

gestaag. In juli was het aantal leden gegroeid en zaten toen al op  
160 leden. De kolk was wederom te klein om onze leden een aangename 

koempoelanmiddag aan te bieden. Er is toen naar een andere locatie gezocht. 

Het werd “de Schelf”, uiteindelijk is de SCHELF een bijzonder goede locatie, 
waar tot op heden de koempoelans worden gehouden. O.a. door een 

promotiestand van de gemeente ALMELO in de binnenstad heeft tot meer 

bekendheid geleid van de IKA waardoor er toen vele Indischen lid zijn 
geworden, waardoor het ledental enorm groeide. 

 

Het tweede lustrum. 1995-2000.  
 

In deze periode leek het erop alsof de IKA'90 op de proef werd gesteld. 

Diverse perikelen binnen het bestuur hebben toch geleid tot een kleine 
afsplitsing van het ledenbestand.  

Uiteindelijk is het bestuur aangebleven en vond tegen het einde van het 10e jaar 

een bestuurswisseling plaats. 
De namen van de bestuursleden die in het 2e lustrum uitstekend hun uiterste 

best hebben gedaan om de koempoelan draaiende te houden waren, o.a. de heren 

Kleeman, de Roode, Freiboth. En de dames Lammers, Baumgarten, Van 
Musscher, en de hr./mw. van Wagtendonk.  

 

Het IKA bestuur organiseerde ten behoeve van het 2e lustrum een busreis naar 
het westen van het land. De belangstelling was zeer groot.  

Er waren 2 bussen ingezet. Het programma was een rondvaart in Rotterdamse 

haven, bezichtiging van de Euromast te Rotterdam en daarna een bezoek aan het 
vissersdorp Urk. Het was een bijzonder en gezellig uitstapje. 

Menig lid die deze dag heeft meegemaakt zal zich deze lustrum-dag nog goed 

herinneren. 
Op het einde van het 2e lustrum is het voorzitterschap overgedragen aan  

Tony Kuschel. Ik stond uiteindelijk voor een voldongen feit en hoe gaan wij 

hiermee verder. Het aantal leden was afgenomen en de koempoelan-middagen 
werden voortgezet met een geringer aantal aanwezigen. Tussen de 60 a 80 leden 

woonden de middagen bij.  

 

 

http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.elektronikadeweerd.nl/wiewatwaar/krans25jaar.gif&imgrefurl=http://www.elektronikadeweerd.nl/wiewatwaar/index.htm&h=389&w=424&tbnid=igTff9Cdoo4maM:&zoom=1&docid=-T5n7Eq-iwZeaM&ei=pd9BVY_DFMTiO-6QgdgN&tbm=isch&ved=0CCUQMygBMAE
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Het werd tijd dat er een nieuw plan van aanpak kwam.  

Een uitdaging weliswaar en met volle moed heb ik nieuwe bestuursleden 
geworven om wat meer activiteiten te plannen, die de leden zouden aanspreken.  

Het 3e lustrum was voor het nieuwe bestuur en commissieleden een ware 

uitdaging. 
 

------ 

 

Het derde lustrum. 2000-2005.  
 

Vanaf het moment van aantreden als voorzitter van de IKA'90 heb ik actie 
ondernomen en persoonlijk diverse leden benaderd om in een nieuw te vormen 

bestuur deel te nemen. Het dagelijks bestuur was afgerond. Een voorzitter, een 
secretaris en een penningmeester. Nu nog commissieleden aanzoeken, die bereid 

zouden zijn diverse taken binnen de vereniging te vervullen.  

Ook dat is gelukkig vlot gegaan. Uiteindelijk is het gelukt een bestuur van negen 
leden samen te stellen. De taakverdeling is divers en is in goed overleg snel 

ingevuld. 

Een vaststaand feit is dat de bestuursvergadering voortaan elke maand 
plaatsvindt op de dinsdagavond voor de koempoelan. 

Diverse activiteiten zijn erbij gekomen of in stand gehouden. 

 
Hoe vullen wij het verenigingsjaar in? 

------ 

 
 

 

 

http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.elektronikadeweerd.nl/wiewatwaar/krans25jaar.gif&imgrefurl=http://www.elektronikadeweerd.nl/wiewatwaar/index.htm&h=389&w=424&tbnid=igTff9Cdoo4maM:&zoom=1&docid=-T5n7Eq-iwZeaM&ei=pd9BVY_DFMTiO-6QgdgN&tbm=isch&ved=0CCUQMygBMAE


7 

 

IKA 

 
 

 

 
 

De maand januari. 

 
Voorheen werd volstaan met een nieuwjaarsreceptie voor de leden, 

gehouden in de avonduren. De opkomst was gering. Iets om over na te denken!  

Het bestuur heeft unaniem besloten om van de januari-receptie een 
Nieuwjaars-koempoelan te maken en dus een uitbreiding van een koempoelan-

middag.  

De voorzitter houdt dan zijn jaarlijkse toespraak en er wordt een toost 
uitgebracht met de beste wensen voor het nieuwe jaar. 

 

------ 
De maand februari. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Statutair dienen wij een Algemene Leden Vergadering (ALV) te houden en 

hiervoor is de maand februari heel geschikt. Het afgelopen jaar is dan financieel 

gezien gunstig om de jaarrekening te presenteren en verantwoording af te leggen 
aan de leden over het reilen en zeilen van de vereniging. Ja ook een geschikt 

moment om het bestuur en commissieleden herkiesbaar te stellen.  

Voorheen hielden wij de ALV vóór aanvang van de koempoelan. In de praktijk 
bleek dat veel leden weg bleven. Men dacht dat de ALV de hele middag zou 

duren. Ondanks dat duidelijk werd aangegeven, dat de ALV vóór de 

Koempoelan zou plaatsvinden. Het bestuur heeft hierom besloten om de ALV 
voortaan ná de koempoelan te houden. Hierdoor is de februari koempoelan voor 

een ieder van 13.00 tot 16.30 uur weer een gezellige middag geworden. Voor de 

leden, die de ALV willen bijwonen kunnen dan aansluitend deelnemen in de 
daarvoor ingerichte vergaderzaal. 

http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.elektronikadeweerd.nl/wiewatwaar/krans25jaar.gif&imgrefurl=http://www.elektronikadeweerd.nl/wiewatwaar/index.htm&h=389&w=424&tbnid=igTff9Cdoo4maM:&zoom=1&docid=-T5n7Eq-iwZeaM&ei=pd9BVY_DFMTiO-6QgdgN&tbm=isch&ved=0CCUQMygBMAE
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De maand maart. 

 
De Paaskoempoelan. De zomertijd gaat in op het einde van de maand maart. 

Leuke gedachte om dan wat tropische activiteiten naar binnen te halen.  

In de eerste fase trad toen op de Hawaiian dansgroep Fraduze. 
Het jaar daarop de dansgroep Hawaiian Sunrise op. 

 

Een jaar later de dansgroep Hawaiian Treasure . De dansgroepen konden niet 
garanderen, dat zij de komende jaren voor het afgesproken bedrag de 

Paaskoempoelan zullen opluisteren met deze attractie. Och wat jammer toch. 

We zouden zo graag de Paaskoempoelan in een Hawaiian sfeer willen houden. 
Er is toen naarstig gezocht naar nog een andere Hawaiian dansgroep.  

 

De groep Hawaiian Fantasy (nota bene) helemaal uit den Helder was bereid om 
voor onze IKA'90 te komen 

dansen. Ieder jaar weer 

waren zij bereid om ons op 
de Paaskoempoelan te 

verrassen met hun 

spectaculaire kleding en 
dans. Al heel veel jaren 

hebben wij het geluk dat zij 

rekening houden met de 
Almelose Paaskoempoelan. 

Tot op heden is de band met 

onze IKA en de Hawaiian 
fantasy familiair te noemen. 

Men nam zelfs de eigen Hawaiian Band mee en de groep danst letterlijk op de 

live music. Wij hopen dat dit nog enige jaren mag voortbestaan. 
 

 

 
 

 

 
 

http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.elektronikadeweerd.nl/wiewatwaar/krans25jaar.gif&imgrefurl=http://www.elektronikadeweerd.nl/wiewatwaar/index.htm&h=389&w=424&tbnid=igTff9Cdoo4maM:&zoom=1&docid=-T5n7Eq-iwZeaM&ei=pd9BVY_DFMTiO-6QgdgN&tbm=isch&ved=0CCUQMygBMAE
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De maand april.  

 
Over het algemeen genomen is het in april een rustige bijeenkomst. 

Maar zeker niet ongezellig. Er is ook weleens behoefte om in een wat rustiger 

sfeer samen te komen. Het programma is niet anders. Vier keer per jaar is een 
adviseur van de stichting Pelita aanwezig om allerhande vragen omtrent de 

WUV of de Wubo aan voor te leggen. Er wordt een spreekuur voor 

uitgetrokken. De belangstelling hiervoor is enorm. Vele leden en ook niet leden 
hebben er toch baat bij gehad en kunnen er altijd terecht met vragen. 

------- 

 
De maand mei,  

 

Klederdracht koempoelan. Een idee is mij ter ore gekomen. Een van onze 
leden vroeg zich af of het bij de leden leeft om tijdens de mei koempoelan in  

Traditionele klederdracht te komen. Het is niet verplicht hoor. 

Velen hebben nog heel wat kleding in de kast hangen, die nooit eens gebruikt 
wordt. En ja, waarom niet. Dus heeft het bestuur de maand mei als  

klederdracht koempoelan bestempeld. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

En, ja hoor de belangstelling was enorm en geleidelijk aan kwam in de loop der 

jaren een ware toeloop van de leden in traditionele Indische klederdracht op de 
koempoelan. Ongelooflijk.  

 

http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.elektronikadeweerd.nl/wiewatwaar/krans25jaar.gif&imgrefurl=http://www.elektronikadeweerd.nl/wiewatwaar/index.htm&h=389&w=424&tbnid=igTff9Cdoo4maM:&zoom=1&docid=-T5n7Eq-iwZeaM&ei=pd9BVY_DFMTiO-6QgdgN&tbm=isch&ved=0CCUQMygBMAE
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Na een oproep in ons bulletin dat ook de heren hieraan kunnen deelnemen, was 

het feest compleet. Natuurlijk hebben wij hieraan onmiddellijk een (geld)prijs 
verbonden, voor zowel de dames als de heren. Er waren diverse prijswinnaars 

van de afgelopen jaren aan te wijzen. Ter opluistering en om in sfeer te blijven 

nodigen wij vaak Indonesische danseressen uit om de middag geheel sfeervol te 
laten verlopen. 

 

De maand juni.  
 

Optreden van de Ika-gelegenheidsband.  

 
Persoonlijk ben ik als voorzitter van de IKA bijzonder geïnteresseerd in de 

muziek. Onder de IKA-leden bleek heel veel talent aanwezig te zijn. Een oproep 

in het bulletin werd geplaatst en ja hoor de aanmeldingen stroomden binnen. 
Enkele leden hebben de gitaren weer opgepoetst en hun vaardigheden weer snel 

aangeleerd. De eerste repetitie vond plaatst bij het Rembrandt café. Onder 

voorwaarde dat eenmalig een muzikale uitvoering door de IKA-band dient te 
worden gehouden. Wouw, wij wisten niet of we hieraan konden voldoen. Enige 

tijd later was het optreden een succes.  

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
Een reden om de IKA-band in stand te houden. Er kwamen steeds meer 

muzikanten bij en in overleg met het schelf bestuur is overeengekomen dat de 
IKA-band in de kelder de repetities kunnen houden, mits er ook consumpties 

worden genuttigd. Later is een andere locatie gevonden in de kelder van een 

kerk op de Aalderinkshoek. De IKA heeft geïnvesteerd in apparatuur om zo de  

http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.elektronikadeweerd.nl/wiewatwaar/krans25jaar.gif&imgrefurl=http://www.elektronikadeweerd.nl/wiewatwaar/index.htm&h=389&w=424&tbnid=igTff9Cdoo4maM:&zoom=1&docid=-T5n7Eq-iwZeaM&ei=pd9BVY_DFMTiO-6QgdgN&tbm=isch&ved=0CCUQMygBMAE
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muzikale leden tegemoet te komen. Na een kleine onenigheid binnen de groep is 

de beheerder van de kelder(ook een muzikaal lid) uitgestapt en dus moest de rest 
van muzikanten een andere locatie vinden. Gelukkig is er een andere locatie 

gevonden door tussenkomst van een van onze leden.  

Het scheidsrechters gebouw aan de Steffenstraat is ons aangeboden tegen een 
geringe huur, waarvan de helft door de IKA wordt gesponsord en de helft 

moesten de muzikanten zelf bijdragen. Dit weerhield de groep niet en zo is 

gekozen om op de woensdagavond de muziek repetities te houden. Er was 
bijzonder veel animo onder de muzikale leden.  

Er ontstonden zelfs twee IKA-bands. IKA band 1 en IKA band 2. 

In juni 2005 is ter gelegenheid van ons 15 jarig bestaan (3e lustrum) de muziek 
verzorgd door onze beide IKA-bands. Een mijlpaal van de muzikale leden. 

 Er is daarna nog getracht om op professionele wijze te werken aan een vaste 

IKA band, die ook voor andere doeleinden kunnen optreden en zelfs de 
opbrengst van het optreden door te  sluizen naar de IKA-kas.  

Dit project/voornemen leefde niet bij alle muzikanten en is uiteindelijk in de 

ijskast verdwenen.  
Het jaar daarop bleef over, de groep muzikanten die in het prille stadium bij de 

IKA-band hebben gespeeld. Deze diehards bleven aan en hebben zich bereid 

verklaard om ieder jaar in juni als IKA gelegenheidsband, de koempoelan 
muzikaal op te luisteren. Wij geven de muzikale leden de gelegenheid om hun 

muzikale prestatie, voor de leden ten gehore te brengen. 

 
------- 

De maanden juli en augustus  

 
Worden geen koempoelans gehouden.  

Het is wel fijn dat er een rustpauze wordt ingelast. Indien niet noodzakelijk 

houden wij als bestuur deze (vakantie) pauze aan. 
 

------ 

De maanden september en oktober  
 

Houden we aan als rustige middagen. Indien er behoefte zou zijn dan zal tijdens 

deze maanden extra activiteiten kunnen worden ingelast. 
 

http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.elektronikadeweerd.nl/wiewatwaar/krans25jaar.gif&imgrefurl=http://www.elektronikadeweerd.nl/wiewatwaar/index.htm&h=389&w=424&tbnid=igTff9Cdoo4maM:&zoom=1&docid=-T5n7Eq-iwZeaM&ei=pd9BVY_DFMTiO-6QgdgN&tbm=isch&ved=0CCUQMygBMAE
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De maand november. 

 
Een koempoelan met een Mini-bazaar. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Dit idee is sluipend ingevoerd. Er is behoefte om onze leden de gelegenheid te 

bieden om op het gebied van nijverheid en vaardigheden in de ruimste zin 
publiekelijk ten toon te stellen.  

Het aantal stands ligt tussen de 5 a 6. Vooraf dient men zich op te geven bij het 

bestuur. Het slaat wel aan bij de leden. Voordeel daarbij is dat er ook gewandeld 
wordt en de contacten wederom op een andere manier plaatsvinden.  

Als u behoefte heeft om met uw hobby of professie op de mini bazaar te gaan 

staan geeft u zich dan tijdig op.  
 

------ 

 
De maand december.  

De kerstkoempoelan. De zondag voor de kerst houden wij onze 

kerstkoempoelan. Om in de sfeer van de kerst te komen is getracht het eerste uur 
een kerstprogramma te presenteren waarbij een gospelgroep of een zangkoor het 

eerste uur opvult met kerstliederen. Het samen zijn op deze middag kenmerkt 

zich van de overige bijeenkomsten. De belangstelling voor het bijwonen is 
enorm. Het bezoekers aantal ligt vaak boven de 250.  

Wij doen vaak een beroep op de leden om zich vroegtijdig op te geven.  

 
 

http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.elektronikadeweerd.nl/wiewatwaar/krans25jaar.gif&imgrefurl=http://www.elektronikadeweerd.nl/wiewatwaar/index.htm&h=389&w=424&tbnid=igTff9Cdoo4maM:&zoom=1&docid=-T5n7Eq-iwZeaM&ei=pd9BVY_DFMTiO-6QgdgN&tbm=isch&ved=0CCUQMygBMAE
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Het kwam regelmatig voor dat wij onze bezoekers moesten teleurstellen daar het 

aantal toe te laten quotum is bereikt.  
De brandweer voorschriften dienen wij te respecteren. Na het eerste uur houdt 

de voorzitter zijn gebruikelijke kersttoespraak.  

Een kerstboodschap en op voorhand wensen wij onze bezoekers een zalig 
kerstfeest en een voorspoedig Nieuwjaar toe in goede gezondheid. 

Daarna houden wij gewoon de koempoelan zoals gebruikelijk.  

Wij hebben bij het huiswaarts keren van onze bezoekers een kleine kerst 
attentie, die toch in dank wordt geaccepteerd en met een handdruk en een 

kerstwens sluiten wij het verenigingsjaar af. 

 
------- 

 
 

Het 3e lustrum. 2000 - 2005. 

 

In het derde lustrum is de juni koempoelan in 2005 gevierd. 
Voor zover aanwezig was het oprichtingsbestuur uitgenodigd 

en in het zonnetje gezet. 

De IKA 1 en IKA 2 band hebben het jubileumfeest muzikaal verzorgd. 
Er is een IKA lied gecomponeerd en door het IKA koor onder leiding van 

Lies Schreuder gezongen. De hawaiian dansgroep Fardouz heeft voor het 

entertainment gedeelte diverse mooie dansen uitgevoerd. 
Er is een modeshow van Indische klederdrachten gepresenteerd, waarbij de 

uitleg van de diverse kleding door Marie Rietberg werd voorgedragen.  

Kortom wij kunnen terugblikken naar een succesvol jubileumfeest.  
Ons 3e lustrum. 

------ 

 
Het 4e lustrum. 2005 - 2010. 

 

Het jubileumfeest is gepland op 29 augustus 2010.  
Niet toevallig is het feest in augustus gehouden. Statutair is op 27 augustus 1991 

de IKA'90 opgericht. Hoe het 20 jarig jubileum heeft plaatsgevonden kom ik 

later op terug.  
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De heren Bolding en Baden zijn voor IKA bestuurders geen 

onbekenden. Na de oprichting bleven de contacten hecht en wij 
hebben de heren altijd bij iedere gelegenheid uitgenodigd om erbij te 

zijn. Wij hebben de eer gehad hen altijd te mogen begroeten. 

Wij hebben ook een beschermvrouw en een beschermheer binnen 
onze vereniging en wel respectievelijk mevrouw Joke van der Kooy-

Feenstra en de heer Reinier van Broekhoven. 

Wat maakt onze vereniging zo bijzonder en wat doen wij voor onze 
leden op het sociale vlak in het algemeen en in het bijzonder. 

Wij houden als bestuur het welzijn van onze leden hoog in het vaandel. 

  Voor het inwendige van de mens verkeren wij in de 
gelukkige omstandigheid dat twee leden, die behept 

zijn met de vaardigheid om voor grote partijen te 

koken en zich iedere maand suf piekeren wat het menu 
van de maand gaat worden. Ook de snacks 

vervaardigen zij bij toerbeurt om de maand 
Kenti Martini Sylvia Kuschel 

 

Bands 

Voorafgaand aan het nieuwe jaar, worden voor het hele jaar, de Bands 

contractueel vastgelegd. Hierdoor hebben we bij het begin van het nieuwe 
verenigingsjaar zekerheid welke bands er per maand gecontracteerd zijn.  

En zo voorkomen wij dat er koempoelan middagen zijn die zonder muziek 

gehouden zouden worden. 
 

--------- 

 

De Verwendag.  
 

Voor de Verwendag is de ledenlijst onder de loep genomen. 
Van ons ledenbestand uitgaand bleken we al over de 300 leden te hebben, 

waarvan ruim 75% in de leeftijd van 65 plus. Verder kijkend bleek dat de 70 

PLUSSERS rond de 100 in aantal waren. Woow. Er was een idee bij ons 
opgekomen om voor de groep 70 PLUSSERS iets te organiseren 
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Weldra was de Verwendag voor de 70 PLUSSERS een feit geworden.  
Maar hoe vullen wij zo’n dag in? Welnu we trekken er geld voor uit en 

organiseren een verwendag. Nu nog op zoek naar een locatie.  

Goed dat er een lid was die elders ook activiteiten had, nl. bij de Krikkenhaar. 
Deze locatie was geschikt voor ongeveer 60 personen.  

We waagden de gok en besloten het een en ander vast te leggen. 

Wel is vooraf besloten, dat de Verwendag eenmaal in de twee jaar plaats zal 
vinden. De eerste Verwendag was een succes. 

 

Vele 70 PLUSSERS zullen zich deze dag nog herinneren. Het dagprogramma 
was eenvoudig. Het bestuur en de vrijwilligers zullen hen de gehele dag 

aangenaam verwennen. Alles verliep zoals we het gewenst hebben. Zelfs het 

vervoer van huis naar de Krikkenhaar en terug was tot in de puntjes geregeld. 
Kortom een fijne dag om in herinnering te houden.  

 
Twee jaar later bleek bij de opgave dat het aantal opgegeven 70 PLUSSERS al 

over de 100 personen telde. Aduh, dat kan dus niet meer bij de Krikkenhaar. 

 
De 2

e
 Verwendag werd toen op de locatie van de ijsbaan vereniging te Zenderen 

gehouden. Deze dag kan wederom worden omschreven als fantastische 

verwendag.  
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Bij de 3
e
 Verwendag alweer, twee jaar later, bleek bij de aanmelding dat zich 

ruim 130-70 PLUSSERS hadden opgegeven. Dat is zowat het aantal voor een 
koempoelan-middag. Uiteindelijk hebben wij het bestuur van de Schelf bereid 

gevonden om de Verwendag voortaan in het gebouw van de Schelf te mogen 

vieren. Ook deze dag mag worden genoteerd als een opperbeste Verwendag 
voor de 70 PLUSSERS .  

Dit gebeuren wil het bestuur tot in lengte van jaren blijven organiseren.  

De komende Verwendag de 6
e
 alweer in de IKA geschiedenis,  

wordt uiteindelijk met ons jubileumfeest  

op 27 september 2015 gevierd. 

 
------ 

 

De visdag. 

 

Natuurlijk zijn onder de IKA leden verwoede vissers.  

 
 

 

 

 
 

Ook hieraan heeft de IKA zijn medewerking aan verleend. Vrijwilligers met 

veel kennis op het gebied van de hengelsport hebben een visdag georganiseerd. 
Wij stellen een IKA prijs ter beschikking voor de prijswinnaars. Ieder jaar weer 

herhaalt zich deze activiteit en de belangstelling is enorm.  

Vist u ook? Neem dan contact met ons op. 
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De vliegerdag. 

Het fenomeen vliegeren is bij de meeste Indische mensen alom bekend vanuit 

hun jeugd. Logisch toch om deze activiteit voor onze leden en niet leden te 
organiseren. De vliegersport is ook onderhevig aan een wedstrijd gevecht 

vliegeren met Glastouw. In diverse ploegen ingedeeld komt uiteindelijk een 

winnaar uit voort. Deze "jago" verdient dan de prijs, die ook aangeboden wordt 
door de IKA. Heeft u geen vlieger of Glastouw geen nood.  

De organisatie voorziet u van materiaal tegen een geringe vergoeding.  

Houdt u ook van vliegeren. Vlieger dan mee! 
------ 

Het ziekenbezoek. 

Als bestuur van een vereniging is het op zijn minst een goede zaak om ons ook 
over het wel en wee van onze leden te bekommeren. Niemand kiest ervoor om 

ziek te worden en een van harte beterschapskaart kan weliswaar de persoon 

opvrolijken en dit is wat wij als bestuur willen delen met onze leden.  
Bij ernstige ziektes en opnames in het ziekenhuis zal op gepaste wijze een 

fruitmand of bloemen namens de IKA worden aangeboden. Echter een hiaat in 

de communicatie is vaak de reden dat er geen melding wordt doorgegeven, 
waardoor wij achteraf pas komen te horen dat men in het ziekenhuis is 

opgenomen of langdurig ziek thuis is geweest. Jammer dat de leden zich 

schromen om dit te melden. Zodra wij het horen wordt er onmiddellijk op 
gereageerd. Dus vertel het ons. 

wij leven als bestuur mee met het wel en wee van onze leden. 
------ 

De verjaardagen. 

Een van onze leden heeft zich bereid verklaard voor de verzending van de 

verjaardagskaarten zorg te dragen. Volgens de ledenlijst, wordt een selectie per 

maand op verjaardag-datum bijgehouden. 
Wij krijgen heel veel fijne reacties van  

onze leden. Men stelt dit gebaar zeer op 

prijs. Wij hebben een zelf ontworpen  
IKA verjaardagskaart en zijn er best trots 

op dat vele leden ons deze adhesie 

betuigingen toespelen. Wij zullen  
dit blijven doen in de komende jaren. 
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De vergaderingen. 

 

Maandelijkse vergadering.  

Elke dinsdag voor de koempoelan 

komt het voltallig bestuur bijeen om de voorbereiding te treffen voor de 

komende koempoelan. Hier wordt het programma van die middag besproken 
en de taken doorgenomen.  

Het bestuur wil niets aan het toeval overlaten. Overige agendapunten worden 

behandeld waarbij eenieder volledige inspraak heeft. Door een vorm van 
evaluatie van de vorige koempoelan komen wij vaak onderwerpen tegen die 

voor verbetering vatbaar zijn.  

Wij trekken hieruit onze lering en geven hier een positieve wending aan. 
------ 

De kassa verkoop. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Het lijkt op zich een eenvoudige zaak. Maar niets is minder waar.  

De penningmeester ontvangt de opgave van de leden (telefonisch of mondeling) 
en maakt uiteindelijk een totaallijst op van de bezoekers voor de koempoelan. 

Een ander bestuurslid maakt aan de hand de bezoekerslijst de enveloppen klaar 

en voorziet die van de eetbonnen en consumpties en vermeldt het te betalen 
bedrag vooraf. Zodoende kan de kassaverkoop heel vlot verlopen en hoeven de 

leden niet onnodig lang in de rij te staan. 
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De verspreiding van het Nieuwsbulletin 
Wat eraan voorafgaat? De voorzitter en secretaris gaan direct na een 

koempoelan aan de slag met het redigeren van het volgende nieuwsbulletin. 

Nadat de kopij is vervaardigd door de secretaris en het voorwoord van de 

voorzitter is opgenomen stuurt hij die op aan de voorzitter met het verzoek waar 
nodig te corrigeren. Daarna gaat het NB naar de drukker.  

Daags daarna wordt de boekjes bij de drukker afgehaald en gebundeld per 

rayon. De rayonhoofden zorgen verder voor verspreiding aan de leden. 
Buiten ALMELO woonachtigen krijgen het NB per post toegestuurd. 

------ 
 

Opbouw koempoelan. 

Opbouw van de zaal in de Schelf.  

Het inrichten vooraf en weer terugzetten na afloop van de koempoelan. 

De zaterdagmorgen voor de koempoelan, wordt door een groep  
vrijwilligers van de IKA in het wijkcentrum de Schelf de opstelling voor de 

zondagmiddag in orde gemaakt.  

Het zal de leden ontgaan wat er allemaal vooraf gaat aan die zondagmiddag. 
En na afloop van de koempoelan. Alles moet weer in de originele opstelling van 

het wijkcentrum worden teruggezet. De vrijwilligersploeg is hier op den duur 

zeer bedreven in geworden. Het zal de leden zeker verbazen dat onze IKA 
feestzaal er altijd zo keurig bijstaat. Ja hoor dit gebeurt al jaren zo en nota bene 

zijn de vrijwilligers ook niet allen de jongsten meer. 

------ 

De TTF 

Ieder jaar organiseren wij 

een BUSREIS voor onze 
leden naar de TTF in den 

Haag. Hiervoor is heel veel 

belangstelling. Het belooft 
altijd een hele leuke dag. 

Tijdens de rit voorzien wij 

ook in gratis koffie en 
versnaperingen. Tussen de 

40 en 50 leden vermaken zich op die dag op de Pasar Malam besar in Den Haag. 

Deze activiteit zal, voor zover er nog belangstelling voor is, worden behouden. 
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De SIKB. 

 
De Stichting Indische Koempoelan Besar. In het jaar 2000 mag ik als IKA 

voorzitter het roer overnemen als voorzitter de SIKB. Hieronder vallen ook de 

koempoelans van Hengelo en Enschede. Eenmaal per jaar kwamen de besturen 
van de IKA, SIC en de SOVT uit Enschede, Nasi Idjo, Stichting Herdenking 

Enschede bij elkaar om elkaars jaarprogramma uit te wisselen. De laatste jaren 

is de behoefte hieraan afgenomen omdat men onderling veel contact heeft en 
goed op de hoogte is van elkaars programma’s 

------ 

De Indiëdagen.  
 

In het jaar 2001 zijn de Indiëdagen, op de Pasar Malam georganiseerd door dhr. 

Lammers, afgeschaft. Het waren best drukke dagen tijdens de Pasar in Hengelo. 
Veel standhouders van diverse organisaties, die affiniteit hadden met het Indisch 

zijn namen hieraan deel. Het culturele gedeelte en de historische waarde van 

allerhande onderwerpen kwamen tijdens de Indiëdagen in beeld.  
De IKA vrijwilligers hebben ook daar meegeholpen aan de opbouw van de Indië 

dagen destijds. 

 
De geschiedeniswand. 

 

Voorheen waren de panelen 
vervaardigd uit zwaar materiaal. 

Gelukkig is dit veranderd. In 2008 

is het met subsidie van 
“het Gebaar” mogelijk gemaakt 

om de geschiedeniswand van 27 

panelen in een nieuw ontwerp op 
oprolbare banieren te drukken. Dat 

maakt het vervoeren en op de Pasar 

Malam en diverse locaties in het 
hele land ten toon stellen van de 

wand, stukken eenvoudiger. 
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De Indiëherdenking Enschede.  

 

Ieder jaar vindt op 15 augustus bij het Indiëmonument in het Blijdensteinpark in 

Enschede de herdenking plaats van oorlogsgetroffenen in zuid oost Azië  
De organisatie doet altijd een beroep op de vrijwilligers van de IKA. 

De uitvoering op de dag zelf verloopt altijd uitstekend. Zowel in het bestuur als 

voor het presenteren van de koffie, cake, broodjes, snacks, zijn onze 
vrijwilligers altijd goed vertegenwoordigt. 

Het IKA bestuur mag dan ook best trots zijn op de inzet van onze leden. 

Waar zo' n 500 tot 600 bezoekers de herdenking komen bijwonen.  
Mag dit zeker hier vermeld worden. 

------ 

 
De vrijwilligers van de IKA. 

 

Onvoorstelbaar eigenlijk hoe onze vrijwilligers in de afgelopen jaren en tot op 
heden ten dage, altijd bereid zijn om gevraagd of ongevraagde hand en 

spandiensten te verrichten in allerlei verwante organisaties,  

maar ook binnen de vereniging zelf.  
Het sterke punt van onze IKA is eigenlijk de inzet van onze vrijwilligers. 

Vrijwillig maar niet vrijblijvend wordt er heel wat werk verzet. Onze leden die 

de koempoelans bezoeken mogen best wel even stil staan bij het horen van de 
kreet "Vrijwilligers" Ons bestuur is er heel erg trots op en hoopt dat deze groep 

uitgebreid gaat worden als u ook wat voor de verenging in petto heeft. 
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Het 20 jaar bestaan.  
 

Dit evenement vond plaats op 29 augustus 2010.  
Wij hebben het voorrecht om bij het wijkgebouw De Schelf alle ruimtes te 

mogen benutten voor ons 4e lustrum. De reden ook dat wij de niet leden, die 

onze koempoelan regelmatig bezoeken graag bij dit lustrumfeest erbij willen 
betrekken. De opkomst was bijzonder. Zo'n 300 leden waren op dit feest 

aanwezig  Voor de presentatie hebben wij een gastvrouw Ria Waccary en een 

gastheer Peter Jacobs aangetrokken om deze dag in goede banen te leiden. 
Na de toespraak van de voorzitter Tony Kuschel en vervolgens de toespraak van 

onze beschermheer Reinier van Broekhoven is het woord gegeven aan 

wethouder Mieke Kuik. 
 

Het bestuur heeft een IKA lied uit volle borst ten gehore gebracht en de 
aanwezigen hebben het refrein meegezongen. Wat hartverwarmend was dit.  

De Band Quint heeft het muzikale deel van het feest ingevuld.  

Tussen het programma door was er ook nog een klederdracht show. 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Er volgde daarna een optreden van een dansgroep met Indonesische dansen.  
En de verrassing van de avond was een mannen act, die door de IKA leden is 

ingestudeerd en met succes is uitgevoerd. Deze ludieke act heeft menigeen doen 

lachen en brullen. Wat een prachtige vertoning was dat. 
Wij zullen ons dit nog lang heugen. De afsluiting werd door de (bongo 

drumband) Toto Buang Tifo gedaan. Het feest heeft geduurd van 14.00 tot 21.30 

uur en mag een succesvol 20 jarig jubileumfeest worden genoemd. 
------  
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De website van de IKA.  

 

De nieuwe website van de IKA is gereed: www.indischekoempoelan.nl .  
Wij trachten de website up to date te houden. In de toekomst is het mogelijk om 

het NB direct via de website te bekijken. Indien u een email adres heeft, kan de 

secretaris u het NB toesturen. Voordeel hiervan is dat u het NB niet door de 
brievenbus hoeft te ontvangen en wij er dus minder hoeven te laten drukken. 

(kostenbesparend). Mogelijk kan de distributie van het NB worden gereduceerd 

 Wij gaan dit item nog eens doornemen. 

 

 

 

Het 5e lustrum op 27 september 2015.  
 

De afgelopen 25 jaar is er binnen de vereniging van alles en nog wat aan de orde 
geweest. Er is heel wat op ons afgekomen en om aan te geven waar wij als 

bestuur mee bezig zijn geeft het voorgaande u een beeld van het reilen en zeilen 

van onze vereniging. Wij hebben Budgettair gezien de mogelijkheid om het  
5e lustrum te vieren. Wij hebben de subsidie, de reservering en een winst op het 

vorig jaar. Het bestuur heeft daarom besloten om het 25 jarig jubileumfeest 

geheel gratis aan de leden aan te bieden. 
Onze Verwendag, onze Koempoelan middag en ons jubileumfeest op één dag 

houden en wel op zondag 27
e
 september 2015. 
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Het huidige IKA bestuur. 
 

Voorzitter, Tony Kuschel. Secretaris, Nol Kok. 1e Penningmeester, Ron 

Burer. 2e penningmeester, Elly Woudstra. Organisatie interne zaken, Martin 

de Jonge en Joop Neijndorff. Sociaal contactpersoon en melding van zieken, 
Andrea van 't Oostende. Algemene zaken, Christien Jacobs. Pr. info en 

ledenadministratie, Peter Camerik. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Van Links naar rechts:  

Nol, Elly, Ron, Peter, Tony, Andrea, Joop, Christien, Martin. 
------ 

 

Het dankwoord.  
 

Namens het voltallig bestuur wil ik allen danken voor het vertrouwen in ons 

en dat wij nog in lengte van jaren de Indische Koempoelan Almelo  
een warm hart mogen toedragen. 

Wij verwachten u op 27 september op ons jubileumfeest! 

Namens het bestuur 
Tony Kuschel uw voorzitter. 
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Hieronder een overzicht van het programma  

van de Jubileumkoempoelan. 
 

Jubileum programma IKA ’90  

27 September 2015 
 

13.00 - 13.10  OPENING en welkomstwoord of toespraak 10 MINUTEN 
 

13.10 - 13.15  Officiële opening ceremoniemeester·  05 MINUTEN 
 

13.15 - 13.55  1e optreden  NUSANTARA   40 MINUTEN 
 

13.55 - 14.00  PAUZE (Achtergrondmuziek CD draaien) 05 MINUTEN 
 

14.00 - 14.40  1e optreden IKA-BAND    40 MINUTEN 
 

14.40 - 14.45  PAUZE (Achtergrondmuziek CD draaien) 05 MINUTEN 
 

14.45 - 15.00  DANSGROEP DANSA (Hedi)   15 MINUTEN 
 

15.00 - 15.05  PAUZE (Achtergrond muziek CD draaien) 05 MINUTEN 
 

15.05 - 15.35  2e optreden NUSANTARA     30 MINUTEN 
 

15.35 - 16.00  Buikdanseres SHEILA    25 MINUTEN 
 

16.00 - 17.00   GEZAMENLIJK ETEN    60 MINUTEN 
 

17.00 - 17.30  2e optreden IKA- band     30 MINUTEN 
 

17.30 - 17.35  PAUZE (Achtergrondmuziek CD draaien) 05 MINUTEN 
 

17.35 - 18.20  3e optreden NUSANTARA    45 MINUTEN 
 

18.20 - 18.25  PAUZE      05 MINUTEN 
 

18.25 - 18.50  Optreden Special (Act SENIA)   25 MINUTEN 
 

18.50 - 18.55  PAUZE      05 MINUTEN 
 

18.55 - 19.40  3e optreden IKA - band    45 MINUTEN 
 

19.40 - 19.50  4e optreden NUSANTARA    10 MINUTEN 
 

19.50 - 20.00  4e optreden IKA - band    10 MINUTEN 
 

20.00 - 20.05  SLUITING en DANKWOORD 

(Bloemen etc)         05 MINUTEN 

 

 

http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.elektronikadeweerd.nl/wiewatwaar/krans25jaar.gif&imgrefurl=http://www.elektronikadeweerd.nl/wiewatwaar/index.htm&h=389&w=424&tbnid=igTff9Cdoo4maM:&zoom=1&docid=-T5n7Eq-iwZeaM&ei=pd9BVY_DFMTiO-6QgdgN&tbm=isch&ved=0CCUQMygBMAE
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http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.cinemasia.nl/wp-content/uploads/gotan.png&imgrefurl=http://cinemasia.nl/cinemasia-on-tour-eindhoven?lang%3Den&h=168&w=220&tbnid=oa8Dt8Gr2CO6kM:&docid=TJo-rcCGGHuryM&ei=SCLvVfzjO8H_UO6GjpgF&tbm=isch&ved=0CCUQMygGMAZqFQoTCPynmKeC6McCFcE_FAodboMDUw
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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 andere 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. 

____________________________________________________________________________________________ 

 

 
 

 

 
 


