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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
Geschiedeniswand (”ontdek je roots”) staat op de IKA website
Website 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. (in opleiding)
Roy Rappa, De Emoe 6, 7609NE, Almelo
Organisatie interne zaken.
 Martin de Jonge, J. Jongkindstraat 57,
7606 KE Almelo.
 Joop Neijndorff, Jan Vermeerstraat 31,
7482 EM Haaksbergen.

Tel: 0546-827674
Mobil: 06-13280788
Tel: 0546-459580
Tel: 053-5724247

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
Margie Balfour v Burleigh, Louis Bouwmeester str 17,
Hengelo
Tel: 074-2774226
====================================================================

Voor de duidelijkheid willen we extra vermelden dat onze ledenadministratie
door Peter Jacobs is overgenomen van Peter Camerik.
Peter Jacobs heeft op de ALV aangegeven geen algemeen bestuurslid te willen
zijn. Maar wel de ledenadministratie bij te willen houden. Waarvoor onze dank.
 ledenadministratie.
Peter Jacobs,
Het oude Loo 34 7608 NB Almelo Tel:
E-mail: kumpulanika@gmail.com
Mobil: 06-51312456
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Beste leden,
De a.s. koempoelan is gepland op:
Wij starten om !!!
Wij eindigen om:
Zaal is open om:!!!

Zondag 30 april 2017
14.00 uur!!
17.30 uur.
13.00 uur.

De koempoelan vindt plaats in: Het wijkcentrum “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.
Є.
Є.
Є.

De muziek wordt verzorgd door de Band:
De maaltijd wordt bereid door:
De Indische snacks door:
Er wordt een Bingo gehouden:

”WAGGON”
Warung Sama Sama
Kentie Martini
met mooie prijzen.

13,00
9,00
15,50
11,50

Opgave voor deelname aan de Koempoelan.
Uiterlijk t/m woensdag voor de a.s. koempoelan
Regelmatig komen er nog leden en bezoekers naar onze koempoelan die zich niet
hebben opgegeven.
Bij de voorbereidingen zoals, opgave catering, inrichting van de zaal, houden we
rekening met het aantal opgaven en met het aantal leden die op de vaste
aanmeldingslijst staan. Als u zich niet heeft opgegeven, hebben wij op dat moment
dan ook een tekort aan de vooraf geplaatste tafels, stoelen en maaltijden.
Dus 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 ook even vooraf 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.
Vanaf Januari 2017 sturen we het Nieuwsbulletin voor diegene die daarvoor hun
e-mail adres hebben opgegeven per E-mail. Wilt U het NB per Email ontvangen
geef uw emailadres door aan nolkok@home.nl
De overige ontvangen het NB zoals gewoonlijk thuis per post of via de
Rayonhoofden.
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Van de voorzitter,
Wij houden onze koempoelan op 30 april a.s. Na een lange en koude winterperiode
zien wij weer uit naar fijne en misschien ook nog warme dagen. Wij hopen dat op
deze zondag het zonnetje voor ons schijnen mag en dat wij die griepplaag achter ons
kunnen laten!
De Busreis naar de Zwarte Markt in Beverwijk is op zaterdag 17 juni a.s. De
sluitingsdatum voor de aanmelding is 10 mei 2017. Er is veel animo hiervoor. U
kunt zich opgeven bij Margje Balfour van Burleigh 06-23871985 of per email:
margie.balfour@home.nl. Degene, die zich al hebben opgegeven verzoek ik om
tijdig het bedrag over te maken. Uw zitplaats in de bus is pas geldig als wij uw
betaling hebben ontvangen. Alvast bedankt voor uw medewerking. Het belooft weer
een gezellig dagje uit te worden. Het aanmeldformulier treft u aan als bijlage in het
boekje.
De verwendag wordt gehouden op zondag 30 juli a.s. Globaal kwamen wij op een
aantal van 190 70-plussers. Graag zien wij dat u zich hiervoor opgeeft bij Martin de
Jonge 06-13280788 of per e-mail: marten-de-Jonge@hotmail.com. Wij hebben al
een begin gemaakt om de verwendag te budgetteren en reeds een in invulling aan te
geven. Ik hoop dat u deze dag niet wilt missen en verwachten uw aanmelding zo
spoedig mogelijk. Meer nieuws in de komende bulletins. U wordt echt verwend door
het bestuur van de IKA. Geheel gratis! Maar wel opgeven!!!! De sluitingsdatum is
30 juni 2017.De afgelopen paaskoempoelan is weer een gezellige en sfeervolle
middag geweest. Vele positieve reacties van onze leden heb ik mogen aanhoren en
het verblijd ons bestuur dat u allen het zo heeft ervaren. De dansgroep Hawaian
Fantasy, die al enige jaren voor ons optrad en voor onze paaskoempoelan helemaal
uit Den Helder is overgekomen heeft als toegift voor ons een Live Band
meegenomen om deze paasmiddag geheel in Hawaian sfeer op te luisteren.
Onze welgemeende dank voor deze geste. Wij hopen het komende jaar weer op ze te
mogen rekenen.Bij deze roep ik u alvast aan, dat in de Mei koempoelan de Indische
Klederdracht het thema van deze middag is. Graag zou ik u, zoveel mogelijk in
Indische Klederdracht op de koempoelan begroeten. Het is niet verplicht hoor! Ook
aan de heren het verzoek hieraan gevolg te geven. Alvast bedankt voor jullie
medewerking in deze. O, ja .. Voor eenieder, die in klederdracht op de Koempoelan
komt hebben wij een leuke verrassing in petto zowel voor de dames als de heren.
Ayooo lui…. Doen ja!. Rest mij nog u allen hartelijk welkom te mogen heten op 30
april a.s. Een goed humeur en een dosis enthousiasme maakt deze middag tot een
succes. Tot ziens! Met vriendelijke groeten
Tony Kuschel, uw voorzitter.
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Vrienden van de IKA’90,
Peter Camerik is met zijn nieuwe camera aan de slag geweest om foto’s van onze
gezellige Paaskoempoelan te maken. Wat ik, geboren in Tahiti, kan zeggen: “Wat
was het optreden van de Polynesian Dansgroep “Hawaiian Fantasy”
toch fantastisch. Wat een mooie kostuums. Wat een heerlijke muziek en een goede
band. (voor mij zeker) Junius “Māuruuru roa” (Vertaalt “hartelijk dank”)
U kunt alle foto’s zien als u op onderstaande link klikt.
Met vriendelijke groeten en nana (tot ziens)
Hans Freiboth
https://photos.google.com/share/AF1QipM2I8AlGrjrruhHBziCh9kwpCskrg8tChR_9VdtaSlyAc
qpq_AZSNUpuQ5d7gFPCg?key=MEMtSVdIZ3FtcF9jejJDUXBzcVRwTTgwTVZYZW5n

Zoals beloofd hierbij ook de link naar de website van Omroep Almelo AAVISIE
waarin een kort filmpje is opgenomen dat zij gemaakt hebben.
Door tijdsbeperkingen zijn niet alle opnamen in het filmpje verwerkt.
http://aavisie.nl/nieuws/actua/16821/Speciale+Paaskoempoelan+in+Almelo/

De Paaskoempoelan ligt alweer achter ons. Hier nog enkele foto’s van die dag.
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Tony rijkt een bloemetje uit aan ons oudte IKA lid Mw. van Enst.

Otto had wat goed te maken met Mw. Zandgrond

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Leenwoorden uit Historiek en uit het Maleis en Indonesisch

Banjeren heen-en-weer lopen, sjokken, slenteren, rustig wandelen.
Via het Amsterdamse dialect in de Nederlandse taal terechtgekomen en
oorspronkelijk afkomstig uit het Maleis. Over banjeren het volgende:

Ontleend aan Maleis banyak ‘veel’. Gezien de betekenis van het verwante
werkwoord banjeren ‘heen en weer lopen’ of ‘veel branie maken, nerveus heen
en weer lopen’, lijkt ook invloed van Maleis banjir ‘stroom, invasie, toevloed,
overstroming’ en van het werkwoord (mem)banjir ‘overstromen, toestromen,
binnenstromen’ niet uitgesloten.”
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Indische Koempoelan Almelo I.K.A. ’90
Margie Balfour van Burleigh-Wernicke
L. Bouwmeesterstraat 17
7558 TS Hengelo
tel: 06 23871985
e-mail: margie.balfour@home.nl

Bankrekening
Rabobank
NL43RABO0354862529
K.v.K. 40076531

Aanmeldingsformulier voor de busreis naar Bazaar Beverwijk
zaterdag 17 juni 2017 - kosten : € 20,00 per persoon
Telefoon:……….…………………….. E-mail adres:…………………………..
Bij onvoldoende deelname gaat de busreis niet door.
U krijgt hiervan tijdig bericht en de betaling wordt teruggestort.
Vertrektijd- en plaats : 08.30 uur Almelo, Wijkcentrum “De Schelf”
09.00 uur Hengelo, Hotel Van der Valk
Bestemming
: Circa 11.30 uur
Bazaar Beverwijk
Retour
: 18.00 uur
Thuiskomst
: 20.30 uur Hengelo, Hotel Van der Valk
21.00 uur Almelo, Wijkcentrum “De Schelf”
Mevrouw / mijnheer: …………………………………………………………..…
Adres: ……………………………………………………………….………….…
Postcode/Woonplaats: .……………………………………………………………
Aantal deelnemers: ……. Kosten: € ……………………………………………..
Ik betaal vóór 10 mei 2017 het bedrag op bankrekening van de IKA’90 : Rabobank
NL43RABO0354862529 (als uw betaling binnen is, dan pas is uw opgave geldig)
Handtekening .......................................................... Datum :……………………
Opmerkingen …………………………………………………………………......
Aanmeldingsformulier s.v.p. versturen vóór 10 mei 2017 naar Margie Balfour op
bovenstaand adres of per e-mail / of contant aan de kassa op de IKA Koempoelan
van zondag 30 april 2017.

VOL IS VOL !!!
=========================== afscheuren // afknippen ===========================================

Aanmeldingsformulier voor de busreis naar Bazaar Beverwijk
zaterdag 17 juni 2017 - kosten € 20,00 per persoon
Aantal deelnemers : .............. Ik betaal vóór 10 mei 2017 het bedrag van €
…………………....
Op bankrekening van de IKA’90 : Rabobank NL43RABO0354862529
(als uw betaling binnen is, dan pas is uw opgave geldig)
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==============================================================================

Indische Koempoelan Almelo’90 2017
30 apr. 28 mei, 25 juni, 24 sept. 29 okt.
26 nov. 17 dec
Opgave bij Martin de Jonge Tel: 06-13280788
==================================================================

Stichting Insulinde Contact (SIC) Hengelo 2017
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. Enschede2017
De koempoelan van de stichting Slamat Datang in. 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. 5 mei. 2 jun. 4 aug. 1 sep. 6 okt. 3
nov. 1 dec.
=======================================================
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