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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 december is gepland:  zondag 18 december 

Wij starten om:   13.00 uur 

Wij eindigen om:   17.30 uur 

Zaal open:   12.00 uur 

 

De koempoelan middag vindt plaats in: Het wijkcentrum “de Schelf 

Binnenhof 53, 7608 KH, Almelo. Telefoon:     0546-860778 

 

Kosten Entree:-Koempoelan 

Leden (inclusief maaltijd) Є. 14,00 

Leden (zonder maaltijd) Є     9,00 

Niet-leden.  (inclusief maaltijd) Є. 16,50 

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

 

De muziek wordt verzorgd door de Band:  ”NUSANTARA +DUO GOLDY ” 

De maaltijd wordt bereid door:   Kenti Martini  

De Indische snacks door:  Sama Sama  

Er wordt een Loterij gehouden:  met mooie prijzen. 

 

Opgave voor de Koempoelan bij 

Peter Camerik, tel: 0546-843461/0616076094.  Na 18.00 uur 

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 laatste editie in december geeft aan dat het jaar 2016 bijna ten einde 

loopt…. Hoe kan het anders…Wij hebben hele leuke en fijne Koempoelans 

achter de rug. De opkomst was bijzonder (gemiddeld 200 bezoekers per keer). 

Uw bestuur is U daarvoor zeer erkentelijk en bij dezen onze welgemeende 

dank aan allen die het bijwonen van deze gezellige zondagmiddag zeer op 

prijs hebben gesteld. 
 

De KERST- Koempoelan is wellicht traditioneel. Deze zondag voor kerstmis 

zal ons zeker in een kerststemming brengen en de kerstsfeer op deze middag 

helpt ons allen het kerstfeest in te luiden. 

FIJNE KERSTDAGEN EN EEN GELUKKIG NIEUWJAAR 

Ik heb eens goed nagedacht en heb een paar wensen 

Een prettig kerstfeest voor alle mensen 

Met lieve mensen om je heen die van je houden zoals je bent 

Die je accepteren en met degenen die jou echt kent 

Natuurlijk heb ik nog meer wensen een gelukkig nieuwjaar voor iedereen! 

Een komende jaar in gezondheid en voorspoed een jaar op nummer een 

Ik wil jullie dit even vertellen ja, lees maar 

Ik wens jullie prettige feestdagen en een heel gelukkig Nieuwjaar! 

 

Mede namens het voltallig bestuur wensen wij U en de Uwen een prettige 

kerst en een voorspoedig jaar 2017 toe in goede gezondheid. 

Wij hopen u op de Koempoelan van 18 december 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  

 

Bijwonen van onze Kerst Koempoelan. 

Zeker wil ik U erop attenderen, dat op de KERST Koempoelan op 18 

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

aan het maximumaantal bezoekers in het wijkgebouw de Schelf vanwege de 

brandweervoorschriften. Natuurlijk willen wij u allen graag van  
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harte welkom heten maar VOL=VOL. Weet u zeker dat u de kerst 

Koempoelan wilt bijwonen, geeft u dan onmiddellijk op en wacht niet te lang! 

Wij maken geen onderscheid tussen leden en niet-leden daar eenieder altijd 

heeft bijgedragen om onze Koempoelan middagen tot een succes te maken. 

Dus: wie het eerste opgeeft is verzekerd van een plaats op onze Kerst 

Koempoelan. Geeft u zich direct op bij Peter Camerik. 

 

Contributie voor het jaar 2017 

Een dringend verzoek van de penningmeester Tony Kuschel om de 

contributie voor 15 december 2016 over te maken op rekeningnummer: 

NL43RABO0354862529 RABO-Bank te Almelo. 

U krijgt als u in gebreke blijft in januari nog een herinneringsbrief.  

Betaalt u niet op tijd dan wordt uw lidmaatschap opgeheven en krijgt u 

hiervan bericht thuis.  

De acceptgirokaarten zijn in 2019 niet meer geldig! U dient dan op een andere 

wijze uw contributie over te maken. Graag willen wij overgaan op 

automatische incasso voor het innen van de contributie voor 2018. Voor alle 

leden. Alvast bedankt voor uw medewerking. 

Tony Kuschel 

 

Dringend verzoek aan de bezoekers leden en niet leden 

Wilt u er rekening mee houden dat bij het betalen voor de toegang tot onze 

Koempoelan u met GEPAST GELD afrekent. Het komt zo vaak voor dat men 

met grote coupures betaalt en ons wisselgeld niet meer toereikend is. Hierdoor 

ontstaat oponthoud bij binnenkomst. Wij zijn helaas nog niet zover om girale 

betaling bij de ingang te accepteren. Iets voor de toekomst misschien? Wij 

rekenen op uw medewerking. 

Tony Kuschel 

 

Uw bestuur en hun passie voor onze Koempoelan middagen…. 

Als voorzitter stel ik het zeer op prijs te mogen samenwerken met mijn 

bestuursleden en op de eerste plaats wil ik hen dan ook bedanken voor hun 

inzet en enthousiasme die ze hebben getoond om onze Koempoelan middagen 

tot een succes te maken. Hartelijk dank bestuurders. 

Wat er achter de schermen gebeurd alvorens de Koempoelan begint is een 

overlegsituatie in de vorm van een vergadering de dinsdag vooraf aan de 

Koempoelan.  De bestuursleden hebben een taak uiteraard maar ook volledige 

inspraak in allerhande zaken de Koempoelan betreffende. Zeker gaat niet alles 

altijd op rolletjes want de nodige discussie hoort erbij…maar toch we komen 

er altijd wel uit en dan staan de neuzen weer in dezelfde richting. De inzet en 
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de passie die men toont is het bewijs dat de bestuursleden de Koempoelan een 

warm hart toedragen en niets aan het toeval overlaten. Hier ben ik als 

voorzitter heel erg trots op en bij deze wil dan ook mijn waardering 

uitspreken.  

 

Bravo…collega’s. Bedankt! 

Overigens hebben wij ook nog diverse rayonhoofden die maandelijks ervoor 

zorgen dat het bulletin op tijd bij u in de brievenbus ligt. Ongemerkt gebeuren 

er toch door onze vrijwillige leden hand – en spandiensten, waarvoor ik ook 

hen hiervoor bedankt. Naast de diverse taken binnen het bestuur is er altijd 

ruimte voor externe vrijwillige taken o.a. het ziekenbezoek en het verzenden 

van verjaardagskaarten, het verzorgen van onze PR. het intact houden van 

onze website. Evenals de opbouw en het weer terugzetten van de tafels en 

stoelen in het gebouw en het verzorgen van de catering bij de herdenking 

Enschede evenals het assisteren bij de geschiedeniswand op diverse locaties 

en misschien ben ik nog wat vergeten. Maar allen hebben maar een doel en 

dat is zich dienstbaar stellen aan de leden van de Koempoelan en trachten de 

eer van onze vereniging hoog in het vaandel te houden. Deze o zo’n positieve 

instelling van allen heeft mede gezorgd dat onze Koempoelan middagen zo 

succesvol zijn. Maar bij deze dank ik ook alle leden en bezoekers die heel 

graag op onze Koempoelan komen. Zonder Uw komst is onze inspanning 

tevergeefs geweest. Hartelijk dank allemaal. En van hieruit wens ik u allen 

prettige feestdagen en een gezond 2017 toe voor U en de Uwen. 

Met vriendelijke groet, 

Tony Kuschel, uw voorzitter 
____________________________________________________________________________ 

 

Dan nog even een aanvulling op het voorwoord van de Voorzitter. 
 

Peter Camerik heeft te kennen gegeven dat hij op de ALV in februari stopt 

met zijn bestuurstaken. Daardoor worden zijn taken door andere 

bestuursleden overgenomen. Wel heeft hij gevraagd om tijdens de 

koempoelans foto’s te mogen blijven maken. Dat vinden we natuurlijk fijn. 
 

Door deze situatie ontstaan Per 1 januari 2017 enkele wijzigingen in de taken 

van andere bestuursleden.  
 

1e De opgave voor de koempoelans, voor leden en niet leden die niet op de 

vaste lijst staan. 

En afmelding voor een koempoelan door leden die wel op de vaste lijst staan 

maar niet komen. 

Bij Martin de Jonge en wel per; e-mail: marten-de-jonge@hotmail.com 

of telefonisch op 0546-459580/mobiel 06-13280788 
 

mailto:marten-de-jonge@hotmail.com
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2e De ledenadministratie wordt van af die tijd gedaan door Peter Jacobs. 

P.T. JACOBS Het oude Loo 34 7608 NB Almelo 

E-mail: pondokbiru34@gmail.com  
Afmelding als Lid. Mondeling, of telefonisch: 06-51312456 

Aanmelding- nieuwe leden; via de website van de IKA. Of middels 

aanmeldingsformulier, die tijdens de koempoelans te verkrijgen zijn bij de 

secretaris.  
 

3e de PR taken worden gedaan door Margie Balfour de Burleigh 
 

Deze gegevens zullen ook in het NB’s  van 2017 vermeld worden. 

Gebruik bij communicatie over het voorgaande voor zover u de mogelijkheid 

heeft uw E-mail. 
 

Ook willen we graag nogmaals een beroep doen op uw medewerking.  

We zouden het namelijk zeer op prijs stellen, als we na afloop van een 

koempoelan op uw medewerking mogen rekenen bij het alvast opeen stapelen 

van de stoelen in het beneden deel. Zodat wij die daarna met een kar terug 

kunnen brengen naar de lokalen waar ze die zaterdag voorafgaande aan de 

koempoelan, voor het inrichten van de zaal vandaan gehaald zijn. 

Ook het terugbrengen naar de bar van de kopjes en glazen die u gebruikt 

heeft, scheelt ons tijd en mankracht. 
 

Na iedere koempoelan moet de inrichting van de Schelf n.l. weer in de zelfde 

staat en inrichting achtergelaten worden als die van de zaterdag voorafgaand 

aan de koempoelan.  
  

Dat houdt in dat uw bestuur en vrijwilligers onmiddellijk na afloop van de 

koempoelan als de gasten vertrokken zijn beginnen met dat opruimen en 

inrichten. 

Dat zijn we aan de beheerders van de Schelf verplicht en we zijn ontzettend 

blij met de medewerking van beheerder en alle medewerkers van de Schelf. 

Die het hele jaar door bij alle koempoelans voor ons klaar staan.  

Daarvoor onze welgemeende dank. 
 

Dit verzoek is tijdens de koempoelan ook al wel gedaan via de 

omroepinstallatie, maar op deze manier hopen we iedereen te 

bereiken die het bestuur en de vrijwilligers hierbij kunnen 

ondersteunen. Bij voorbaat onze dank. 

Nol Kok 
 

Naast deze foto’s in dit NB kunt u nog een aantal foto’s bekijken op onze 

website. Indischekoempoelan.nl 

mailto:pondokbiru34@gmail.com
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En als u alle foto’s wilt zien die door Peter gemaakt zijn,  kopieer dan de 

volgende link in google die Hans Freiboth voor ons beheerd. 
https://photos.google.com/share/AF1QipN-_w4GVTD0uZqIEpkYS5-

2ethhiHqpI_TwwF47_rI3kESLmNIllvyhpJ4U3lyBuA/photo/AF1QipOVlZJJiYynTS-

vEEP7hNslXkjQBWktXuVp_nFR?key=bmZEQnBlbWRrX3psM0YzdjFTejItMjY0SW1sMD

Jn  

 

                    

  Foto’s van de koempoelan 27 november-2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://photos.google.com/share/AF1QipN-_w4GVTD0uZqIEpkYS5-2ethhiHqpI_TwwF47_rI3kESLmNIllvyhpJ4U3lyBuA/photo/AF1QipOVlZJJiYynTS-vEEP7hNslXkjQBWktXuVp_nFR?key=bmZEQnBlbWRrX3psM0YzdjFTejItMjY0SW1sMDJn
https://photos.google.com/share/AF1QipN-_w4GVTD0uZqIEpkYS5-2ethhiHqpI_TwwF47_rI3kESLmNIllvyhpJ4U3lyBuA/photo/AF1QipOVlZJJiYynTS-vEEP7hNslXkjQBWktXuVp_nFR?key=bmZEQnBlbWRrX3psM0YzdjFTejItMjY0SW1sMDJn
https://photos.google.com/share/AF1QipN-_w4GVTD0uZqIEpkYS5-2ethhiHqpI_TwwF47_rI3kESLmNIllvyhpJ4U3lyBuA/photo/AF1QipOVlZJJiYynTS-vEEP7hNslXkjQBWktXuVp_nFR?key=bmZEQnBlbWRrX3psM0YzdjFTejItMjY0SW1sMDJn
https://photos.google.com/share/AF1QipN-_w4GVTD0uZqIEpkYS5-2ethhiHqpI_TwwF47_rI3kESLmNIllvyhpJ4U3lyBuA/photo/AF1QipOVlZJJiYynTS-vEEP7hNslXkjQBWktXuVp_nFR?key=bmZEQnBlbWRrX3psM0YzdjFTejItMjY0SW1sMDJn
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Indische Koempoelan Almelo’90 2016 
18 dec. 
 

Stichting Insulinde Contact (SIC) 2016 
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 2017 
06-januari 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 

 

Pasar Malam in de Bush 
27 t/m 30 december en 2 t/m 8 januari van 15 tot 20 uur  
Toegang € 10. – www.burgerszoo.nl/pasarmalam 

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

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
http://www.burgerszoo.nl/pasarmalam
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/

