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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 IKAwebsite 

Herdenking;  http://www.herdenking-indiemonument-enschede.nl

Bestuur: 

Voorzitter. 

 Tony Kuschel,  Beatrixstraat 11,  7607 VX Almelo. Tel: 0546-826350 

1e Secretaris, Vicevoorzitter, Redactie ”IKA Nieuwsbulletin”.

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

E-mail: nolkok@home.nl

1e Penningmeester.

Wordt tijdelijk vervult door Tony Kuschel

2e 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@caiway.nl   Mobil : 06-16076094 

http://www.herdenking-indiemonument-enschede.nl/
mailto:nolkok@home.nl
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Beste leden,

De a.s. Nieuwjaarskoempoelan is gepland op: Zondag 22 januari 2017 

Wij starten om !!!  14.00 uur!! 

Wij eindigen om: 17.30 uur. 

Zaal is open om:!!!  13.00 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.  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: ”ROLLS CHOICE”

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. 

Uiterlijk t/m woensdag 18 januari a.s.  

Regelmatig komen er nog bezoekers naar onze koempoelan die zich niet 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. Geeft u zich a.u.b. tijdig op. 

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

koempoelan binnen komen, dit bij aanmelding ook door te geven. 

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. 

Opgave kan tijdens de koempoelan of via het opgaveformulier op de website. 

Deze maand sturen we het Nieuwsbulletin voor diegene die daarvoor hun 

e-mail adres hebben opgegeven per E-mail. 

De overige ontvangen het NB zoals gewoonlijk thuis per post of via de 

Rayonhoofden.  
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Van de voorzitter, 

Het jaar 2016 is voorbij! 2017 dient zich aan! Ik wens u allen een voorspoedig 

2017 toe in goede gezondheid en dat wij allen nog in lengte van jaren met 

veel plezier ontspannen bij elkaar moge zijn. 

De volgende maand (op 26 februari) houden wij onze Algemene Leden 

Vergadering (ALV). Wij gaan er weer voor en onze activiteiten gaan wij met 

de nodige zorgvuldigheid weer plannen. In het bulletin van februari 

vermelden wij de AGENDA van de ALV, de notulen van vorig jaar (28 

februari 2016) hebben wij in het bulletin van maart 2016 gepubliceerd en het 

jaaroverzicht van onze secretaris en de lijst van aftredende bestuursleden 

wordt in februari in het NB geplaatst. Het financieel jaarverslag zal vooraf aan 

de ALV worden getoond. Wederom benadruk ik bij dezen, dat de ALV NA 

afloop van de Koempoelan van 17 tot 18 uur zal worden gehouden. Wat ook 

impliceert dat we een uur eerder aanvangen Denk er dus aan aanvang 

koempoelan is 13.00 uur. Nadere bijzonderheden vermelden wij u in het 

volgende bulletin. 

Bij het opstellen van dit bulletin kan ik u mededelen, dat onze subsidie nog 

niet is toegekend.  Ons bestuur houdt er rekening mee dat de subsidie alsnog 

wordt toegekend. Wij gaan daarom ons uiterste best doen om voor het jaar 

2017 weer gezellige Koempoelan middagen op de kaart te zetten. Natuurlijk 

zullen wij de leden en niet leden erbij nodig hebben. Wij zijn er voor U! 

edoch. Het gebeurt zo vaak dat leden, die zich hebben opgegeven zonder 

afmelding wegblijven. En wij geld erbij moeten toeleggen. Wij gaan dit 

voortaan serieus bijhouden en bij diegene alsnog een vordering instellen. 

Meldt U zich tijdig af, anders gaat het u toch nog GELD kosten. Wij rekenen 

op uw spontane medewerking. Bij voorbaat dank hiervoor. Namens het 

bestuur. 

In de periode tussen 25 mei t/m 5 juni wordt de Tong Tong Fair in den Haag 

gehouden. Wij hebben nog GEEN datum geprikt voor dit jaar. Wij hopen dat 

er voldoende belangstelling voor is. Bijzonderheden hierover zullen wij in de 

komende bulletins bekendmaken. 

Mogelijk kan een alternatief worden gevonden i.p.v. de pasar te den Haag te 

bezoeken. 
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Wij betreuren het dat vele leden (20 personen) de contributie voor dit jaar 

(2017) nog niet hebben voldaan. Het houdt in feite in dat u dan de 

eerstkomende Koempoelan bij uw opgave als NIET LID dient te betalen, 

tenzij u kunt aantonen dat het bedrag van de contributie is overgemaakt. 

Graag verzoek ik u uw contributie voor 22 januari alsnog te voldoen. Hartelijk 

dank hiervoor. 

Wij hebben voor 2017 wederom een datum geprikt voor onze te houden 

VERWENDAG voor onze 70-plussers. In de maand juli en wel op zondag 30 

juli 2017 houden wij onze verwendag. Noteer deze datum vast in uw agenda. 

Het beloofd weer een gezellige middag te worden. U dient zich wel te zijner 

tijd op te geven. Wij komen hier in de volgende bulletins op terug. 

URGENTE OPROEP aan alle leden (en niet leden) van onze Indische 

Koempoelan Almelo! 

Wij zijn gelukkig gespaard gebleven van onverwachte calamiteiten binnen 

onze vereniging de afgelopen jaren. Het kan voorkomen dat er plotseling een 

Koempoelan middag dient te worden afgelast! Hoe spelen wij hierop in.? Wij 

gaan 300 leden bellen. Eén intensieve actie! 

Óf wij sturen 300 e-mails met een belangrijk bericht van afgelasting. Dat is de 

snelste weg toch. Kunt u zich dit voorstellen? Ons verzoek van het voltallig 

bestuur aan u is om uw email adres aan ons door te geven. Het liefst stuurt u 

een email naar de voorzitter/penningmeester met een kort bericht dat de email 

alleen gebruikt gaat worden voor calamiteiten. Later kan in overleg met u de 

bestuursactiviteiten hieraan worden verbonden. Daar komen wij later op 

terug. Mijn email adres is: tony.kuschel@gmail.com . Ik hoop een reactie van 

u te mogen ontvangen gedurende het jaar 2017. Dit lijkt mij een goed 

voornemen. Dank voor uw medewerking in deze. 

Rest mij nog U en de Uwen een gezond 2017 toe te wensen en wij zien elkaar 

weer op 22 januari a.s. op de Nieuwjaars Koempoelan. Een goed humeur en 

een dosis enthousiasme maakt deze middag tot een succes! Tot ziens! 

Met vriendelijke groeten 

Tony Kuschel, uw voorzitter 

________________________________________________________________ 

Mededeling;  

Eugène Briet heeft voor u weer een aantal Melatie speldjes kunnen bemachtigen. 

Deze zijn te koop op de a.s. koempoelan de prijs is. € 2.50 ps.  

mailto:tony.kuschel@gmail.com
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Schema van Koempoelans en activiteiten van de IKA in 2017 

DATUM TIJD BANDS 

22 januari  14.00 uur Nieuwjaars-koempoelan  “ROLLS CHOICE” 

26 februari 13.00 uur-16.30 uur.  Koempoelan “PETE AND INSTEAD” 

+ALV (17.00 uur-1800 uur) 

26 maart 13.00 uur  Paas-koempoelan “T-O-O-L-S” 

+dansgroep  HAWAIIAN FANTASY 

30 april 14.00 uur  Koempoelan “WAGGON”  

 Pelita adviseur WUBO/WUV Theo Boiten 

28 mei 14.00 uur  koempoelan, “ASHURA BAND” 

Indische Klederdracht. 

Pelita adviseur WUBO/WUV Theo Boiten 

25 Mei t/m 5 Juni Tong Tong Fair in Den Haag 

25 juni 14.00 uur   Koempoelan     “IKA    Gelegenheidsband”. 

Pelita adviseur WUBO/WUV Theo Boiten 

14 augustus  Herdenking  Almelo 

15 augustus Herdenking  Enschede 

24 september 14.00 uur  Koempoelan “CHARD” 

29 oktober  14.00 uur  Koempoelan   “BLUE MOON” 

Pelita adviseur WUBO/WUV  Theo Boiten. 

26 november 14.00 uur  Koempoelan+ Minibazaar. “NUSANTARA” 

17 december  13.00 uur  Kerstkoempoelan “QUINT” 

21 jan. 2018 14.00 uur  Nieuwjaars-koempoelan “DANCE ON” 

Opgave deelname Koempoelan bij Martin de Jonge,  tel: 0546-459580 

Mobiel;06-13280788   e-mail; marten-de-jonge@hotmail.com
Uiterlijk t/m de woensdag voor afgaande aan de koempoelan. 

!!!! Het is altijd mogelijk dat er in het geplande programma wijzigingen optreden 

door onverwachte gebeurtenissen. 

Kijk altijd in het laatste Nieuwsbulletin of in het NB op de website. 

mailto:marten-de-jong@hotmail.com
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Entreegelden. 

De entree gelden voor 2017 zijn niet veranderd  

 

De toegangsprijs voor de koempoelans in 2017 

Leden (Inclusief maaltijd) per1-1-2017  13,00 euro 

Leden (zonder maaltijd) per1-1-2017  9,00 euro 

Niet leden (inclusief maaltijd) per 1-1-2017  15,50 euro 

Niet-leden (zonder maaltijd) per 1-1-2017  11,50 euro 
 

Toegangsprijs voor de Paas-en Kerstkoempoelans. 

Leden (Inclusief maaltijd)  per 1-1-2017 14,00 euro 

Leden (zonder maaltijd)  per 1-1-2017 9,00 euro 

Niet-leden (inclusief maaltijd)  per 1-1-2017 16,50 euro 

Niet-leden (zonder maaltijd)  per 1-1-2017 11,50 euro 
 

 

 

De Kerstkoempoelan van 2016 ligt alweer achter ons. 

En we blikken nog even terug, met enkele foto’s van die dag, 

 

 

  
 

  
 

 

 



8 

 

  
 

  
 

  
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

 

 

  
 

  
 

                     
 

 

 

  
  

   

 

 

 



10 

Met de onderstaande link kunt u alle foto’s bekijken. 
https://photos.google.com/share/AF1QipM98WxosC_RazhmhbTj08t-OVUM2H4s0w-

lPULs1v4EvzS2k9UMs6gveJrcq0X_Eg?key=ZmZWTWFxbUlaX3A5bVR0QlhuajZtVW

NXbWZFZEZ3 

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

 
Stichting Insulinde Contact (SIC)  2017. 
 

20 Januari, 17 februari, 17 maart, 21 april, 19mei, 16 juni,  

18 augustus, 15 september, 20 oktober, 17 november,  

  15 december.  

Opgave; Ben Pelupessy: 074-2508892 of Sacha de Wilde 074-8507865   

of 06-33796596 Elke keer op de derde vrijdag v/d maand. Aanvang 13.30 uur. 

De koempoelans van de SIC worden gehouden in het: Het Twentse Ros 

Twekkelerweg 227, 7553LX Hengelo. 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

Stichting Slamat Datang. 2017  

De koempoelan van de stichting Slamat Datang in 

Enschede. Elke eerste vrijdag van de maand  in 

de”kantine van het gebouw van de  

Enschedese Boys Geessinkweg 278-282 (Wesselerbrink) Enschede. 

Aanvang 13.00 uur einde 16.30 uur. Opgave indischse warme maaltijd 

4 dagen van te voren. Tel: 053-4359945 of mail:slamatdatang@deposten.nl  

t.n.v. An Thijssen of Francis Hulsmeijer. 

3 feb. 3 mrt. 7 apr. 5 mei. 2 jun. 4 aug. 1 sep. 6 okt. 3 nov. 1 dec. 

----------------------------------------------------------------------------------------- 

Volgende maand, 26 februari 2017 houden we alweer onze jaarlijkse ALV 

(algemene leden vergadering) –IKA’90. Evenals vorig jaar houden we 

de ALV ook dit jaar weer na afloop van de koempoelan. 17.00-18.00 uur. 

Wij hopen dat zoveel mogelijk leden de vergadering zullen bezoeken. 

En zien graag dat U belang stelt in de jaarlijkse verantwoording van het 

bestuur aan de leden. Al was het maar om daarmee aan te geven dat u uw 

bestuur steunt in het werk en de tijd die zij er belangeloos aan geven in het 

algemeen belang van de leden. 

----------------------------------------------------------------------------------------- 

Bewaar dit januari nieuwsbulletin goed, dan heeft u de data van onze 

koempoelans voor het hele jaar 2017 altijd bij de hand.  

Wijzigingen voorbehouden!!  

 

 

https://info.bol.com/1/4/71/4/DpEqhkv_OdxK57b7NL05xipY_Knp7QZPmc7HSgmniiU8FOfbCqewZfewrOLIalz9
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