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Vereniging

:Indische Koempoelan Almelo’90 Oprichting

Bankrekening
Website IKA
Website SIKB
Herdenking

:Bij akte, 27 augustus 1991.:K.v.K. 40076531
:RABO NL43RABO.035.48.62.529
:www.indischekoempoelan.nl
:Geschiedeniswand (”ontdek je roots”)op de IKA Website
:www.herdenking-indiemonument-enschede.nl

Bestuur: Voorzitter/penningmeester
 Tony Kuschel, Beatrixstraat 11, 7607 VX Almelo.

Tel: 0546-826350

1e Secretaris, Vicevoorzitter, Redactie “nieuwsbulletin”.
 Nol Kok, Oorthuishoek 23, 7546 BX Enschede.
Tel: 053-4760920
E-mail: nolkok@home.nl
1e Penningmeester.
 Vacature m.i.v. 01-04-2016
2e Penningmeester
 Elly Woudstra, Ootmarsumsestraat 181,
7603 AC Almelo.
Organisatie interne zaken.
 Martin de Jonge, J. Jongkindstraat 57,
7606 KE Almelo.

Tel: 0546-865879

 Joop Neijndorff, Jan Vermeerstraat 31,
7482 EM Haaksbergen.

Tel: 053-5724247

Sociaal contactpersoon & melding van zieken.
 Andrea van ’t Oostende, Beethovenlaan 191,
7604GG Almelo. Email: oostende1950@hotmail.com

Tel: 0546-645775

Tel: 06-13280788
Tel: 0546-459580

 Algemene zaken, Notuliste.
Christien Jacobs, Het oude Loo 34 7608 NB Almelo

Tel:06-43742833

 PR-Info-en ledenadministratie.
Peter Camerik, Sibeliusstraat 23 7604 KB Almelo
E-mail: camerikalm@gmail.com

Tel: 0546-843461
Tel: 06-16076094
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Beste leden,
De a.s. Koempoelan is gepland op:
Wij starten om!!!
We eindigen om
De Zaal is open om

Zondag 26 juni 2016
14.00 uur
17.30 uur
13.00 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)
Leden
(zonder maaltijd)
Niet-leden.(inclusief maaltijd)
Niet-leden (zonder maaltijd)

Є. 13,00
Є 9,00
Є. 15,50
Є. 11,50

De muziek wordt verzorgd door de Band: ”IKA Gelegenheidsband”
De maaltijd wordt bereid door:
Kentie Martini
De Indische snacks door:
Sama Sama
Er wordt een Bingo gehouden:
met mooie prijzen.
Opgave voor de Koempoelan bij
Peter Camerik, tel: 0546-843461/0616076094
Uiterlijk t/m de woensdag voorafgaande aan de Koempoelan.
Regelmatig komen er nog bezoekers naar onze koempoelan die zich niet vooraf
hebben opgegeven.
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.
Dus geeft u zich tijdig op a.u.b.
Tevens vragen wij of degene die weten dat zij ná 14.30 uur binnen komen, dit
bij aanmelding ook aan Peter door geven.
Bent u nog geen lid?
U bent al lid voor
€ 14,50 per jaar
Voor gehuwden c.q. partners voor
€ 22, -- per jaar
Opgave: Kan, bij Peter Camerik, of via het aanmeldingsformulier op onze
website www.indischekoempoelan.nl
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Van de voorzitter,
-Het eerste halfjaar zit er weer bijna op! De maand juni heeft voor onze IKA toch
wel iets aparts binnen ons verenigingsleven n.l. onze muzikale leden hebben zich
ingezet (en geoefend) om onze koempoelan op 26 juni a.s. muzikaal op te
luisteren. Daarom zijn wij als bestuur er zeer blij mee, dat onze muzikale leden
voor U het optreden verzorgt en de IKA-gelegenheidsband zal u aangenaam bezig
gaan houden. Wij hopen dat u allen van deze muzikale koempoelan zult genieten.
Voor onze leden door onze muzikale leden! Tot ziens!
-De geplande busreis naar Rotterdam op vrijdag 17 juni gaat definitief door.
Inmiddels is de deadline voor de betaling verstreken. Als u nog niet heeft betaald
nemen wij aan dat u niet aan de busreis deelneemt en houden wij het recht voor
om mensen op de wachtlijst voorrang te geven. Neem contact op met Tony
kuschel als u ALSNOG mee wilt gaan. Uw betaling geeft u pas het recht op een
zitplaats in de bus tot het moment dat er 80 betaalde aanmeldingen binnen zijn.
Momenteel kunnen we nog van 4 personen betaling ontvangen voor definitieve
deelname: Latere betaling worden op de wachtlijst geplaatst en terug gestort als er
geen afmeldingen binnen zijn gekomen.
-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.
-In het bulletin van september vindt u een overzicht van onze leden die zich
hebben opgegeven om op de VASTE LIJST te komen. Dit houdt in, dat u zich
AFMELDT als u NIET op de koempoelan komt. Op koempoelan van juni zullen
we het nogmaals onder de aandacht brengen. Wij rekenen op uw spontane
medewerking. Bij voorbaat onze dank!
-Op zondag 5 juni is in IKA verband een viswedstrijd voor onze leden
georganiseerd. Een kort verslag van het verloop van deze visdag treft u verder in
het bulletin aan. Aan de organisatoren John Wessels, Max Simon en Peter Jacobs
onze welgemeende dank voor het welslagen van deze gezellige middag. In de
maand juli zal een VLIEGERDAG worden gepland. U hoort later hier meer over.
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-Voor degene, die in de maanden juli en augustus vakantie hebben gepland
wensen wij u namens het voltallige bestuur een fijne vakantie toe en een behouden
thuiskomst. De eerstvolgende koempoelan na de vakanties houden wij op zondag
25 september! Noteer deze datum alvast in uw agenda.
Wij hopen u op de koempoelan van 26 juni te mogen begroeten. Een goed humeur
en een dosis enthousiasme maakt deze middag tot een succes! Tot ziens!!
Met vriendelijke groeten Tony Kuschel, uw voorzitter.
INVOERING AUTOMATISCHE INCASSO

In 2013 was reeds getracht om de automatische incasso erdoor te krijgen, maar
omdat onze boekhouding niet was geautomatiseerd (geen internet bankieren en
geen computer boekhouden ) konden wij dit niet realiseren.
Met de invoering van het internet bankieren en de invoering van onze computer
boekhouden van onze vereniging is de mogelijkheid aanwezig om over te gaan tot
automatisch incasso van onze contributie voor het eind van dit jaar.
Het gaat dan om de contributie voor het jaar 2017.
Hoe gaat het in zijn werk?
Er is een incasso overeenkomst met de RABO bank afgesloten. Dit houdt in dat de
uitvoering van de incasso opdrachten van de IKA leden door de bank wordt
uitgevoerd en bij ieder lid het opgegeven bedrag automatisch van uw bank of
girorekening wordt afgehaald en bij geschreven wordt op onze bankrekening.
In het september bulletin komen wij hierop terug en hoe de uitvoering kan worden
gerealiseerd. Wij willen graag af van de acceptgirokaarten. Het voordeel van de
automatische incasso is dat de contributiegelden eenmaal per jaar in een keer op
onze bankrekening wordt bijgeschreven.
Namens de voorzitter/penningmeester van de IKA Tony Kuschel.
---------------------------------------------------------------------------------------------

Overlijdensbericht. †
Op 2-06-2016 is ons lid, Jolanda Christina Meinema,
op 44 jarige leeftijd overleden
Jolanda is de dochter van Lies Schreuder.
--------------------------------------------------------------------------------------------27 juni: Indische Salon 'Terug naar je roots'
Nasi-Idjo organiseert een Indische Salon! Op maandag 27
juni in Enschede! Praktische informatie Indische Salon: Oost
West, thuis best? - terug naar je roots. Datum: Maandag 27 juni
vanaf 19.30 uur. Locatie: Concordia Film|Theater|Beeldende
kunst, Oude Markt 15, Enschede. Kaarten: EUR 7,50 per persoon
inclusief hapje en drankje.
Informatie of kaarten Indische salon www.concordia.nl
5

Busreis naar Rotterdam
Op vrijdag17 juni 2016 Gaan we met U de dagtocht maken naar de
Rotterdamse haven en Markthal.
Vertrektijd is 08.30 uur op de parkeerplaats van de Schelf.
We gaan met een dubbeldekker van de Fa. ter Beek met 80 personen.
Als het goed is heeft u uw deelnamekosten al over gemaakt.
De reis is exclusief lunch of maaltijd!
Op dit moment zijn er meer dan 80 opgaven. Peter houdt de reserve lijst bij
zodat hij kan waarschuwen als een plaats beschikbaar is.
Opgave is op dit moment dan ook niet meer mogelijk.
Bijzonderheden c.q. afmeldingen bij melden bij Peter Camerik.
Tel. 0546-843461. Mobile 06-16076094. email camerikalm@gmail.com.
We hopen dat de deelnemers vrijdag de 17 juni op tijd aanwezig zijn.
Zodat we om 08.30 uur kunnen vertrekken.
___________________________________________________________________

-De PUR/SVB heeft het aanbod gedaan naar Indische organisaties in
Nederland om op de kumpulans tekst en uitleg te komen geven over de
“BACKPAY” kwestie. Huidige stand van zaken. De heer Hans Kabel van
Pelita heeft op onze koempoelan van april uitleg gegeven.
Wie een aanvraag wil doen kan de aanvraagformulieren downloaden van het
Internet op de site van Pelita, of van SVB
De Backpay zal alleen uitbetaald worden aan de kleine groep nog levenden
(allen 90 +) die als ambtenaar BB of KNIL militair tussen 1942-1945
gevangen zijn geweest tijdens de Japanse bezetting.
Weduwen van deze groep, of de kinderen van hen, zijn uitgesloten van de
Backpay regeling.
Wanneer je als nabestaande een aanvraag voor betaling Backpay indient bij
de SVB, dan zul je afgewezen worden. Daarna kun je in bezwaar en beroep
gaan; dan zal de rechter beslissen of je er als weduwe of nabestaande/kind
mogelijk wel recht op hebt. Dat is nog afwachten; er zijn nog geen
rechtszaken hierover geweest. (Niet geschoten is altijd mis)
Foto’s van de -koempoelan 29-mei-2016
Link naar alle foto’s
https://picasaweb.google.com/110850197205359590763/6290503507315832241
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Voor de mei koempoelan hebben we traditiegetrouw weer een oproep aan de
leden gedaan om in traditionele klederdracht op de koempoelan te verschijnen.
Op de groepsfoto het prachtige resultaat. Een heel bijzonder plaatje met de
deelnemers, die niemand uitgezonderd, er heel mooi uitzagen.
Wij stellen het bijzonder op prijs dat er zoveel leden gehoor geven aan onze
oproep. En het valt dan ook niet mee om zoals gebruikelijk op deze dag een
winnaar aan te wijzen die volgens ons de mooiste, de leukste of de origineelste
uitstraling heeft. Wij vragen daarom ook begrip als u misschien teleurgesteld
ben als u niet uitverkoren bent om de oorkonde in ontvangst te mogen nemen.
Soms vangen we deze geluiden op. Natuurlijk willen we daaraan niet zomaar
voorbij gaan. Wij stellen b.v. voor, dat als we volgend jaar mei weer een oproep
doen, we er geen prijs meer aan verbinden.
Wij hopen natuurlijk wel op dezelfde of zelf meer inzet en enthousiasme als
altijd. We zouden het bijzonder jammer vinden als zo’n leuk initiatief en
bijzonder element van de IKA koempoelan zou verdwijnen.
U mag hierop ook reageren.
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Reactie viswedstrijd 5-6-2016
Op zondag 5 juni is er weer een viswedstrijd voor onze leden
en familieleden georganiseerd. Op een stralende zomerse dag
is er toch aardig wat zalmforel gevangen. De 1e prijs is
gewonnen door Jonny Wessels jr.
De 2e prijs, waar om geloot moest worden vanwege de vele vissers met een gelijk
aantal gevangen vissen ging naar Tony Kuschel.
Al met al een gezellige dag op De Broekbeke forel-visvijvers in Geesteren.

Op 17 en 31 juli wordt er door Peter Jacobs vliegerwedstrijden georganiseerd.
Interesse? Neem contact op met Peter
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Datum koempoelan Almelo, Hengelo, Enschede 2016

Indische Koempoelan Almelo’90
26 juni, 25 sept. 30 okt. 27 nov. 18 dec.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Stichting Insulinde Contact (SIC) 2016
17 juni, 19 aug. 16 sept, 21 okt, 18 nov, 16 december.
Opgave; Ben Pelupessy: 074-2508892 of Sacha de Wilde
074-8507865 of 06-33796596 op de derde vrijdag v/d maand.
Aanvang 13.30 uur. De koempoelans van de SIC worden gehouden in,
Het Twentse Ros Twekkelerweg, 227 7553 LX Hengelo tel 0639426853.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Stichting Slamat Datang. Enschede 2016
5 aug. 2 sep. 7 okt. 4 nov. 2 dec.
Eerste vrijdag van de maand in de ”kantine van de Enschedese Boys.
Geesinkweg 278-282 (Wesselerbrink) Enschede.
Aanvang 13.00 uur einde 16.30 uur. Opgave maaltijd 4 dagen van te voren.
Tel: 053-4359945 t.n.v. An Thijssen of Francis Hulsmeijer of
mail:slamatdatang@deposten.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

* DORN-THERAPIE
* STOELMASSAGE

* YI-METHODE
* TAI-CHI CHUAN
* 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.
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