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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 

Website SIKB: :Geschiedeniswand (”ontdek je roots”)op de IKA Website 

Herdenking: :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 wordt tijdelijk vervult door Tony Kuchel 

 

2e Penningmeester. 

 Elly Woudstra, Ootmarsumsestraat 181, Tel: 0546-865879 

7603 AC Almelo. 

Organisatie interne zaken. 

 Martin de Jonge,  J. Jongkindstraat 57, Tel: 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. Email: oostende1950@hotmail.com 

 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  Tel: 0546-843461 

(nieuw) E-mail:  camerik@caiway.nl Tel: 06-16076094 

 

 

 

http://www.indischekoempoelan.nl/
http://www.herdenking-indiemonument-enschede.nl/
mailto:nolkok@home.nl
mailto:oostende1950@hotmail.com
mailto:camerikalm@gmail.com
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Beste leden, 

De a.s. Koempoelan van september is gepland op:  Zondag 27 november  

Wij starten om!!!  14.00 uur 

We eindigen om   17.30 uur 

De Zaal is open om  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) Є. 13,00 

Leden (zonder maaltijd) Є     9,00 

Niet-leden.  (inclusief maaltijd) Є. 15,50 

Niet-leden   (zonder    maaltijd) Є. 11,50 

 

De muziek wordt verzorgd door de Band:                         ”BECAUSE” 

De maaltijd wordt bereid door:   Sama Sama  

De Indische snacks door:  Kenti Martini       

Er wordt een Bingo gehouden:  met mooie prijzen. 

En er zal een mini-bazaar aanwezig zijn. 

 

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 rekening houden met het aantal vooraf 

bestelde maaltijden en bij het inrichten 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. Geeft u zich dus tijdig op a.u.b. 

Tevens vragen wij of degene die weten dat zij, later dan een half uur, na aanvang 

koempoelan binnen komen, dit bij aanmelding ook aan Peter door te 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 

 

http://www.indischekoempoelan.nl/
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Van de voorzitter, 

Deze maand houden we onze koempoelan met een MINI bazaar.  

De standhouders kunnen op de gebruikelijke wijze wederom zich opgeven bij 

Martin de Jonge. 

Verder wordt op 18 december onze Kerst-koempoelan gehouden. Het belooft 

weer een gezellige en sfeervolle kerstviering te worden. 

U heeft inmiddels de gebruikelijke ACCEPTGIROKAART ten behoeve van de 

contributie voor het jaar 2017 bij uw bulletin ontvangen. Wij verzoeken U om 

voor 30 november het bedrag over te maken opdat wij een beter overzicht 

kunnen verkrijgen van de ontvangen contributie over het afgelopen jaar 2016. 

Het voorkomt vele onnodige vragen op de Algemene Ledenvergadering in 

februari 2017. 

Degenen, die te kennen hebben gegeven om de contributie automatisch te laten 

inhouden (automatische incasso) krijgen vooraf bericht en rond de 25e november 

zal het bedrag door de Rabobank worden geïncasseerd. 

Misschien wat aan de vroege kant, maar het is zeker niet verkeerd als u onze 

kerstkoempoelan wilt bezoeken dat u zich NU al opgeeft bij Peter Camerik. 

Voorkom een teleurstelling en reageer snel. Bij voorbaat dank hiervoor. 

De IKA-gelegenheidsband heeft veel plezier beleefd bij het optreden bij de 

JUNI koempoelan. Graag willen wij onze muzikale leden in de gelegenheid 

stellen om ook hieraan deel te nemen. Hebt u ambitie hiervoor dan verzoek ik u 

dit aan mij (Tony Kuschel) kenbaar te maken. Wij wachten uw aanmelding af. 

Onze oefenavond is gepland op de woensdagavond! 

De november koempoelan staat in het teken van onze traditionele MINI 

BAZAAR. Er hebben zich al diverse standhouders opgegeven. Verderop in het 

bulletin leest u meer hierover  

Zeker wil ik U al nu op attenderen, dat voor de KERST koempoelan op 18 

december 2016 een grote opkomst wordt verwacht. Wij hebben ons te houden 

aan het maximum aantal bezoekers in het wijkgebouw de Schelf vanwege de 

brandweervoorschriften. Natuurlijk willen wij u allen graag van harte welkom 

heten maar VOL=VOL. Weet u NU al zeker dat u de kerst koempoelan wilt 

bijwonen, geeft u dan vroegtijdig op en wacht niet te lang! Wij maken geen 

onderscheid tussen leden en niet-leden daar een ieder altijd heeft bijgedragen 

om onze koempoelan middagen tot een succes te maken. Dus: wie het eerste 

opgeeft is verzekerd van een plaats op onze kerstkoempoelan. Geeft u zich op 

bij Peter Camerik. 
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Als geheugensteuntje nog even! Denkt u erom de contributie voor het volgend 

jaar (2017) voor 30 November a.s. te voldoen. Bij voorbaat onze dank hiervoor.  

De laatste maand van het jaar 2016 komt er aan. Uw bestuur heeft zich toch 

wederom ingezet om van iedere koempoelan-maand een geslaagde middag te 

maken. Natuurlijk wordt er achter de schermen veel nagedacht en geëvalueerd 

en streven wij naar verbetering. Tot dusver is uw bestuur erin geslaagd om 

iedere koempoelan tot een goed einde te brengen. Van deze gelegenheid wil ik 

als voorzitter al mijn bestuursleden en vrijwilligers complimenteren voor hun 

inzet en dat wij met z’n allen nog in lengte van jaren het voortbestaan van de 

IKA kunnen garanderen. Maar zeker wil ik alle bezoekers (leden en niet leden) 

bedanken voor uw trouwe bezoek op deze middagen. Zonder U opkomst is het 

toch geen feest! Wederom onze hartelijke dank. 

Wij hopen u op de koempoelan van 27 november 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  

 

Ons digitale nieuwsbulletin in 2017 

Naar aanleiding van onze enquête zijn ruim 83  leden, die hebben aangegeven 

het Nieuws Bulletin (NB) digitaal te willen ontvangen vanaf januari 2017.  

Dit is 40% van ons ledenbestand. 

Wellicht zijn er binnen onze koempoelan leden, die het ook  prijs stellen om ons 

digitale nieuwsbulletin (in kleur) alsnog  per email te ontvangen. Ja, dat kan! 

Maar de eerste zet is aan U. 

Wij verzoeken u een email aan Nol Kok (nolkok@home.nl) te sturen dat u er 

prijs op stelt om het NB per email te ontvangen. Het gebeurt vaak dat email 

adressen niet goed worden doorgegeven. Hierdoor is dit dan uitgesloten.  

U heeft ook nog de mogelijkheid om het NB op onze website in te zien en ga 

naar onze site http://www.indischekoempoelan.nl. 

Stuur uw email voor 31 december aan onze secretaris Nol Kok.  

Wij zullen verder bezien hoeveel aanmeldingen wij nog binnen krijgen en zullen 

hier later op terugkomen. U krijgt voorlopig nog wel het NB per post 

toegestuurd. let op uw aanmelding is niet verplicht! 

Wij hopen in de toekomst kosten te besparen op de verdeling van ons 

nieuwsbulletin. Alvast bedankt voor uw welwillende medewerking in deze. 

Met een hartelijke groet 

Tony Kuschel, uw voorzitter. 

Aanmelding van leden op de Vaste Lijst. 

Eveneens naar aanleiding van onze enquête hebben 70 leden te kennen gegeven 

dat zij op de VASTE LIJST geregistreerd willen staan. Dit houdt namelijk in dat 

deze registratie heeft plaatsgevonden n.a.v. het door u ingevulde 

registratieformulier en ondertekend bij Martin de Jonge is ingeleverd. 

mailto:nolkok@home.nl
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Kunt u NIET op de eerstvolgende koempoelan komen, dan verwachten wij 
dat u zich AFMELDT!!!!! bij Peter Camerik telefoon 0546-843461 of per email: 
camerik@caiway.nl   
Zonder tegenbericht gaan wij ervan uit dat u op de koempoelan aanwezig bent. 

Wij houden ons het recht voor uw nalatigheid te moeten bestraffen met het in 

rekening brengen van een bestelde maaltijd voor een bedrag van 6,50 euro 

d.m.v. een toegezonden nota na onze koempoelan. Telefonische aanmelding 

voor de vaste lijst wordt niet in behandeling genomen. U kunt uw 

aanmeldformulier alsnog inleveren bij Martin de Jonge. 

Wílt U HIERVAN GOEDE NOTA NEMEN. 

Hartelijk dank voor u welwillende medewerking in deze 

Namens het voltallig bestuur van de IKA’90 

 

Automatische incasso en acceptgiro’s. 

De aanmeldformulieren voor automatische incasso is door een 70-tal leden 

ingevuld. Dit is wederom zo’n 40 % van ons ledenbestand. Omstreeks 25 

november zal de contributie van uw bank- of girorekening worden afgeschreven 

en op de bankrekening van onze koempoelan worden bijgeschreven. Vooraf 

krijgt u bericht van onze Rabobank dat de contributie 2017 van uw rekening zal 

worden afgeschreven. Onze dank voor uw medewerking in deze. 

De overige leden hebben aangegeven gebruik te maken van de gebruikelijke 

Acceptgiro. Deze categorie (60%) bezorgt de penningmeester veel extra werk 

door het uitschrijven van de acceptgiro’s. Met de verdeling van het Bulletin van 

de maand November treft u deze acceptgiro aan. Graag het verzoek om de 

contributie voor 30 November over te maken. 

Degene, die hebben aangegeven de contributie ZELF over te maken krijgen 

OOK een acceptgiro aangeboden en kunnen dan de keuze maken al dan niet 

hiervan gebruik te maken. Ook aan hen het verzoek de contributie voor 30 

november over te maken. 

Opmerking: Vanaf 1 januari 2019 wordt de betaling per ACCEPTGIRO 

afgeschaft!!!!!!!! (door de BANK) 

In 2017 en 2018 hopen wij onze leden zover te krijgen dat automatische incasso 

voor eenieder wordt toegepast. Als laatste optie geldt: de contributie in de 

maand november CONTANT aan de kassa te betalen. Wij komen hier de 

komende twee jaar wel weer op terug.  Misschien is PIN-betaling aan de Kassa 

een van de opties in de toekomst. Wij gaan dit overwegen. 

Bij voorbaat onze dank voor uw medewerking in deze. 

Namens het voltallig bestuur van de IKA’90. 
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De VERWENDAG (voor onze 70-plussers) voor het jaar 2017. 

Uw bestuur zal op korte termijn een datum prikken in 2017. De organisatie van 

deze dag vereist nogal wat voorbereiding.  Het is daarom van belang vroegtijdig 

onze plannen uit te werken en wij hopen u op de Algemene Leden Vergadering 

in februari op de hoogte te brengen. Het bestuur zal zoals gebruikelijk onze 70- 

plussers een fantastische VERWENDAG aanbieden. Mocht u nog ideeën 

hebben laat het ons dan weten. Het is tenslotte UW feest! 

Namens het voltallig bestuur van de IKA’ 

 

N.a.v. de geruchten dat het wijkgebouw de Schelf zou gaan sluiten, een korte 

samenvatting van een artikel in de Tubantia. 

Almelo. Wethouder Irene ten Seldam (CDA) maakt zich momenteel niet geliefd 

bij de vrijwilligersbesturen van de Almelose wijkcentra.  

In gesprekken met de diverse besturen wilde de wethouder op korte termijn 

overleg over de aktiviteiten en inventariseren waar deze activiteiten eventueel 

elder in de wijk konden worden gehouden. Ook werd de huur overeenkomst met 

de beheerder Accres van een zestal wijkcentra per einddatumcontract al formeel 

opgezegd. De voortvarende houding zette de zaak op scherp waardoor diverse 

wijkbesturen zich verenigden in de zogenoemde club van 40 om gezamenlijk 

een vuist te maken. PVDA afdelingsvoorzitter Herman Zwerink zat onlangs de 

verzetsgroep voor, geassisteerd door de afdelingssecretaris Jorien Geerdink in 

een gesprek met de gemeente en kwam na afloop tot de conclusie dat sluiting en 

beëindiging van subsidie per 1 januari 2018 van de baan was vanwege een 

uitspraak van wethouder Ten Seldam  

Dat het besluit van uw college zoals verwoord in de brief van 12 juli 2016 aan 

de besturen van de wijkcentra geen rechtsvervolg heeft. 

Dat ziet Ten Seldam anders. Zij stelt dat dit betekend dat tegen de bewuste brief 

geen bezwaar kan worden gemaakt maar dat wel bezwaar kan worden gemaakt 

als er een concreet voorstel bij de gemeenteraad wordt neergelegd.  

Daarin heeft de wethouder formeel gelijk. In het krantenartikel gaat het verder 

over de vraag waarom en wat is er feitelijk besloten. 

De gefuseerde raadsfractie Almelo Samen (LAS) diepte een en ander nog eens 

op en volgens LAS heeft de gemeenteraad alleen maar opdracht gegeven te 

onderzoeken of er bezuinigingen mogelijk zijn op het vlak van gemeentelijk 

vastgoed, op onder andere wijkaccommodaties, sport en onderwijshuisvesting. 

Er is kennelijk een verkeerde conclusie getrokken dat het plan van de gemeente 

een plan van aanpak was om wijkcentra te sluiten en de subsidies stop te zetten. 

Die houding gaat LAS een brug te ver LAS wil bovendien dat de wijkbesturen 

voldoende tijd krijgen om hun meningen te formuleren. 
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Foto’s van de -koempoelan 30 oktober-2016 
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 Hedy Leijenaar, met haar dansgroep “Dansa”, 

 geven een mooie modeshow met de toiletten van  

 Aryani Collection van Inge van Dongen. 
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20 november 2016  Jubileum dansvoorstelling dansgroep  DANSA 
 

Dansgroep DANSA, o.l.v. Hedy  Leyenaar, viert dit jaar haar 10-jarig bestaan met 

een gevarieerd dans programma. Een aantal dansscholen uit Twente doen mee om 

deze middag op te luisteren. Verschillende amateur kinder- en dansgroepen zullen 

voor u optreden. Dit varieert van moderne Indonesische dansen, Oosterse 

buikdans, klassiek, jazz, Zumba, break- en streetdance. 

Datum: 20 november 2016 om 14.30-16.30 uur. Locatie: Theater Prismare, 

Roomweg 167d, 7523 BM  Enschede. Kaarten: € 10,00 pp inclusief 

koffie/thee/Indische koek. Kinderen tot 12 jaar: € 5,00 inclusief ranja en koek 

Voor nadere informatie: Hedy  Leyenaar, 053-5721568 

Paula Hinne, 06-20300262.  

 
 

 Indische Koempoelan Almelo’90 
27 nov. 18 dec. 
 
 

 

Stichting Insulinde Contact (SIC) 2016 
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 
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. An Thijssen of Francis Hulsmeijer, mail:slamatdatang@deposten.nl 

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

 

Slotenmakerherstel 

is 24 uur dag en nacht bereikbaar en 

inzetbaar, ook op zon- en feestdagen: 

Telefoonnummer: 085 40 13 746  

Mobiele: 06 14 24 66 94 (noodnummer)  

 

e-mail: info@slotenmakerherstel.com 

http://slotenmakerherstel.com 
Voor IKA leden 20% korting 

 

mailto:slamatdatang@deposten.nl
mailto:info@slotenmakerherstel.com
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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 
 

 

 
  

 

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. 
 

 

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

mailto:info@aryani.nl
http://www.aryani.nl/
http://www.maulany.nl/
mailto:info@terbeekreizen.nl
http://www.terbeekreizen.nl/

