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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. Tony Kuschel   (Vacature) 

 

Organisatie interne zaken. 

 Martin de Jonge,  J. Jongkindstraat  57, 7606 KE Mobil: 06-13280788 

Almelo. Email; marten.de.jonge@outlook.com   Tel: 0546-459580 

 

Sociaal contactpersoon & melding van zieken. 

 Andrea van ’t Oostende, Beethovenlaan 191,   Tel:0546-645775 

7604GG Almelo. oostende1950@hotmail.com 

 

 Algemene zaken 

Christien Jacobs, Het Oude Loo 34 7608 NB Almelo Tel: 06-20392274 

 

 Margie Balfour v Burleigh, L. Bouwmeesterstr. 17,  

7558 TS Hengelo  E-mail: margie.balfour@home.nl  Tel: 06-23871985 

 

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

Ledenadministratie. 

Peter Jacobs,  Het Oude Loo 34 7608 NB  Almelo   

E-mail: kumpulanika@gmail.com  Mobil: 06-51312456 

 

 

 
 

 

 

 

 

http://www.herdenking-indiemonument-enschede.nl/
mailto:nolkok@home.nl
mailto:marten.de.jonge@outlook.com
mailto:oostende1950@hotmail.com
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Beste leden,  
 

De a.s. Paas-Koempoelan is gepland op:    Zondag 31 maart 2019 

Wij starten om !!! LET OP !!!!!     13.00 uur!! 

Wij eindigen om:       17.30 uur. 

Zaal is open om:!!!       12.00 uur. 
 

De koempoelanmiddag vindt plaats in: Het wijkcentrum “De Schelf” 

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

 

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:   ”NO COMMOTION” 

en de dansgroep        “Hawaiian Fantasie” 

De maaltijd wordt bereid door:     Kenti Martini (nasi Gurih) 

De Indische snacks door:      Warung Sama Sama   

Er wordt een Verloting gehouden:    met mooie prijzen. 
 

Aanmelding Koempoelan.  

Bij Martin de Jonge. t/m/woensdag voor de a.s. koempoelan tel: 0546-459580 

Mobiel;06-13280788  E-mail; marten.de.jonge@outlook.com 

Afmelding voor een koempoelan: 

Voor leden die op de vaste-lijst staan met eten; en verhinderd zijn, moeten 

zich afmelden vóór donderdag 12.00 uur. 

Na dit tijdstip is de opgave voor het aantal benodigde maaltijden aan de 

cateraar doorgegeven. 

En bent u bij afmelding de kosten van de maaltijd aan ons verschuldigd. 
 

Regelmatig komen er nog bezoekers naar onze koempoelan die zich niet hebben 

aangemeld. Aangezien wij bij de voorbereiding, zoals de catering en inrichting 

van de zaal, rekening houden met het aantal aanmeldingen, hebben wij op dat 

moment dan ook een tekort aan de vooraf geplaatste tafels en stoelen en snack bij 

de koffie. Geeft u zich a.u.b. tijdig op. 

Als u van te voren weet dat u, later dan een half uur na aanvang koempoelan 

binnen komt, geef dit bij aanmelding ook even door. 
 

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 lidmaatschap kan tijdens de koempoelan/via het formulier op de website. 

mailto:marten.de.jonge@outlook.com
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Van de voorzitter, 

Allereerst wil ik u eraan herinneren dat op 31 maart 2019 (voorafgaand aan onze 

Koempoelan de 30e maart) de KLOK een uur vooruit wordt gezet. Dus een uurtje 

korter slapen! 

In de maand maart houden wij onze Koempoelan op zondag 31 maart. Het belooft 

weer een gezellige PAAS Koempoelan te worden. De muziek wordt opgeluisterd 

door de band “NOCOMOTION” en met het optreden van de dansgroep Hawaii 

Fantasy zal onze paas-Koempoelan weer bijzonder gezellig worden. 

Wij beginnen om 13.00 uur! De traditionele Nasi Gurih met zeven gerechten staat 

op het menu.  

Alvast ter herinnering roep ik u aan dat u zich tijdig opgeeft bij Martin de Jonge 

voor het bijwonen van de paas-Koempoelan. Denk erom VOL=VOL. Onze 

LEDEN wil ik verzoeken dit tijdig te doen om teleurstelling te voorkomen. 
 

Voor degene die de ALV NIET hebben bijgewoond, wil ik bij dezen alle leden 

bedanken voor het vertrouwen dat u hebt gesteld door de herbenoeming van de 

bestuurders Marten de Jonge, Andrea van ’t Oostende, Christie Jacobs, Margie 

Balfour van Burleigh, voor de komende twee jaar. Aftredend was Joop Neijndorff. 

Wij hebben op een waardige manier van Joop afscheid mogen nemen met het 

overhandigen van de gebruikelijke enveloppe met inhoud.  

Wij gaan er weer tegen aan om sfeervolle Koempoelan op de kaart te zetten. 
 

Wij hebben voor zaterdag 8 juni 2019 een busreis gepland naar Rumah Kita in 

Wageningen. Ongeacht het aantal deelnemers gaat de busreis door. In de komende 

Bulletin krijgt u meer informatie hierover. Noteer deze datum alvast in uw agenda. 
 

Op zondag 1 september 2019 houden wij wederom een VERWENDAG voor onze 

70-plussers. Volgens onze ledenlijst hebben wij 190 70-plussers en van 21 daarvan 

is aanhang onder de 70. In totaal komen er dus 211 leden in aanmerking voor deze 

gezellig middag.  

Geeft u zich tijdig op bij Martin de Jonge. Voor eind juni willen wij het exacte 

aantal weten, omdat wij in de maanden juli en augustus geen Koempoelan houden. 

Noteer deze datum alvast in uw agenda! 
 

Rest mij nog u allen hartelijk welkom te mogen heten op 31 maart a.s. Een goed 

humeur en een dosis enthousiasme maakt deze middag tot een succes. Wij 

beginnen de Paaskoempoelan om 13.00 uur. Tot ziens! Denk om de zomertijd!  
 

Met vriendelijke groeten 

Tony Kuschel, uw voorzitter. 
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Verhoging prijs snacks per 1 april 2019 

Op verzoek van beide cateraars om de snacks met ingang van de maand april met 

0.15 eurocent te verhogen. De snacks kost dan niet 1.25 maar 1.40 euro.  De 

snacks bij de koffie wordt niet 0.70 maar 0.75 per stuk. Doordat de Btw is 

verhoogd van 6 naar 9% is de inkoop van de ingrediënten duurder geworden. In de 

ALV is hiervan eveneens melding gemaakt. Wij hopen u voor zover hiervan in 

kennis te hebben gesteld. 

Namens de beide cateraars, bedankt voor uw welwillende medewerking in deze. 

________________________________________________________________ 
 
 

NOTULEN ALV-VERGADERING IKA D.D.  24 FEBRUARI 2019. 

 

Aanwezig         : Voltallig Bestuur en 38 leden  

 

Opening. 

Voorzitter is blij dat hij merkt, dat dit jaar meer leden aanwezig zijn op de ALV, 

dan vorig jaar. Voorzitter opent de vergadering en heet een ieder van harte 

welkom. 

 

Mededelingen/Ingekomen stukken. 

- Voorzitter deelt mede dat de IKA als vereniging verplicht is om 1x per jaar 

een Algemene Leden Vergadering te houden. De communicatie van onze 

leden en het Bestuur vindt dan ook op de ALV plaats. Het Bestuur is 

verplicht verantwoording af te leggen aan de leden. 

- Voor de komende jaren wil het Bestuur nogmaals een poging wagen om bij 

de leden te informeren of er voldoende potentie aanwezig is om het Bestuur 

op te volgen en zal er een enquête gehouden worden onder de leden. De 

gemiddelde leeftijd van uw bestuur is momenteel 72 jaar. Er is minimaal een 

stageperiode van 1 à 2 jaar nodig om het beleid- en aanverwante zaken onder 

de knie te krijgen. Het Bestuur hoopt zo in de toekomst de vereniging nog tot 

in lengte van jaren te laten voortbestaan. 

- De vacature van penningmeester is nog steeds niet opgevuld. Informeer bij 

uw vrienden, kennissen of binnen uw familie of er misschien gegadigden 

zijn, die het penningmeesterschap ambiëren. Men wordt volledig ingewerkt. 

Uiteraard is enige financiële affiniteit wel vereist. 

- Mw. C. de Boer heeft zich aangemeld bij het Bestuur en zal stage lopen. 

- Een hele belangrijke mededeling is, dat de Gemeente Almelo onze subsidie 

aanvraag gehonoreerd heeft voor het jaar 2019. Na de ALV zal z.s.m. 

subsidie voor het jaar 2020 worden aangevraagd. 
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- Het IKA-Bestuur is heel trots op de inzet van de vrijwilligers, die toch altijd 

klaar staan en ieder klusje aanpakken, gevraagd of ongevraagd. Men is er! 

Hartelijk dank hiervoor!  

 

Ook de Stichting Herdenking wordt ondersteund door de IKA-vrijwilligers. 

Deze Stichting is erg blij met de ondersteuning en hulp, die aangeboden 

worden 

- BTW-verhoging 2019: aangezien inkoop ingrediënten voor de snacks 

duurder zijn geworden vragen de cateraars of zij de prijs van de snacks ook 

kunnen verhogen. Snackprijs per 1 april wordt op € 1,40 vastgesteld. Dit 

wordt ook aangekondigd in het NB. Mw. E. v.d. Woude vindt, dat een snack 

best € 1,50 mag kosten. Hierop deelt de voorzitter mede, de mensen 

langzaam te willen laten wennen aan de verhoging. Verhoging zal worden 

geplaatst in het NB. Het is wel duidelijk, gezien de reacties van de 

aanwezigen, dat men  € 1,50 een redelijke prijs vindt. 

 

Activiteiten 

- Onze ALV wordt vandaag – 24 februari 2019 – van 17.00-18.00 uur, na 

afloop van de koempoelan, gehouden. 

- Op de Paaskoempoelan d.d. 31 maart 2019 (met Hawaii dans) en de 

Kerstkoempoelan d.d. 22 december 2019, verwachten we wederom 

topdrukte. Minimaal 150 tot maximaal 200 personen bezoeken deze 

koempoelans. 

- Op 26 mei 2019 zal de traditionele klederdracht gehouden worden.  

- Zoals altijd, zal nu op 24 november 2019, de Mini Bazaar gehouden worden. 

- De juni 2019 koempoelan zal wederom muzikaal opgeluisterd worden door 

de muzikale IKA-leden, die zich inmiddels aan het voorbereiden zijn.  

- Op dit moment hebben wij 266 leden, waarvan 190 70-plussers en 76 jonger 

dan 70, 

bestaande uit 125 heren en 141 dames. 

- 1 september Verwendag. Aangezien we 190 70-plussers en 21 partners onder 

de 70 hebben, wordt een kleine bijdrage gevraagd om de kosten te dekken. 

Aantal is te groot om alles gratis te verstrekken. Opgave dient voor eind juni 

bekend te zijn. Bestuur moet zich nog buigen over het programma en wat de 

hoogte van de bijdrage is. 

- Busreis: 8 juni naar Pasar Malam bij Rumah Kita te Wageningen. 

Busreis in december (datum nog niet bekend): Lichtjestoer Orchideeënhoeve 

te Luttelgeest. 

Beide busreizen worden t.z.t. vermeld in het NB. 

 

Gezien het vorenstaande vindt het Bestuur dat we met z’n allen op de goede weg 

zijn om de IKA-vereniging wat meer inhoud te geven. 
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Notulen d.d.  25 februari 2018. 

Aangezien niemand heeft gereageerd binnen de gestelde termijn worden de 

notulen bij deze goedgekeurd en vastgesteld. 
 

Financieel jaarverslag 2018 van de penningmeester. 

Voorzitter stelt een ieder in de gelegenheid om het overzicht te bekijken. Hierin 

staat vermeld, dat het verlies voor 2018 is begroot op €1.500,--. Nu blijkt dat het € 

52,00 meer is, wat geen slecht resultaat is. Voor volgend jaar zal het verlies op € 

1.600,-- worden gesteld. 

Voorzitter deelt mede, dat we nu een mooi pakket hebben. Als je alle bij- en 

afboekingen regelmatig bijhoudt, is het slechts een druk op de knop en de machine 

doet alles. Uiteraard moet je eerst weten hoe het systeem in elkaar zit. Als je het 

onder de knie hebt, is het een fluitje van een cent. 

Dhr. P. Jacobs vraagt hoe het subsidiebedrag berekend wordt, omdat het een raar 

bedrag is. Norm die door de Gemeente hiervoor wordt gehanteerd is niet bekend.  

Voorzitter deelt mede, en noemt alle bedragen op die in kas/bankrekening van de 

IKA staat, dat de IKA solvabel is. Mocht er toch onverwachts iets gebeuren, dan 

kan de IKA plm. 3 jaar nog bestaan. 

Dhr. D. Belvroy vraagt of het financiële gedeelte niet op power point gezet kan 

worden. Dit kan zeker! Voorzitter zal dit bekijken. 

Mw. W. Stoker wil weten wat power point is. Dit is een programma wat te 

vergelijken is met een diavoorstelling.  
 

Jaarverslag secretaris. 

Onder het punt “overleden 2018” moet gelezen worden dat dhr. Faulhaber niet in 

2018, maar in 2019 overleden is (zie NB februari 2019). 
 

Verslag Kascommissie.  

De boekhouding is uitvoerig door de Kascommissie doorgenomen.  

Alvorens het verslag voor te lezen wil dhr. v. Cornewal de voorzitter 

complimenteren met zijn begroting, omdat het resultaat slechts een verlies  

van € 52,-- bedraagt. Hierna leest dhr. v. Cornewal het verslag van  

de kascommissie voor en deelt voorts mede, dat er geen onregelmatigheden in de 

boekhouding zijn aangetroffen. De leden verlenen het bestuur en de 

penningmeester decharge. 
 

De nieuwe kascommissie voor 2019 zal nu bestaan uit:  

1e Eugene Briët 

2e Paula Hinne 

3e Reserve: Bart v. Cornewal 
 

Bestuursverkiezing. 

Aftredend en herkiesbaar zijn:  
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Marten de Jonge, Joop Neijndorff, Andrea v ’t Oostende, Christien Jacobs en 

Margie Balfour  v. Burleigh. Aftredend is Joop Neijndorff.  

De overige worden weer herkozen voor de komende 2 jaar.  

Voorzitter dankt Joop voor zijn inzet de afgelopen 14 jaar en overhandigt hem een 

attentie. Joop dankt op zijn beurt het Bestuur voor de samenwerking, maar deelt 

mede teleurgesteld te zijn, dat zijn aftreden in het NB bekend was. Had liever 

gezien, dat dit eerst binnen het Bestuur besproken werd. 
 

W.v.t.t.k. 

Voorzitter stelt vast, dat het nog steeds moeilijk is om jongeren te bewegen de 

koempoelan te bezoeken. Er wordt een familiedag voorgesteld. Er moet dan een 

commissie hiervoor in het leven worden geroepen, die b.v. een sport- en spel-dag 

organiseert, waar de hele familie (vader/moeder/kinderen/kleinkinderen/opa/oma 

etc.) aan deel kunnen nemen. Oproep kandidaten wordt in het NB geplaatst. 

Locatie kan b.v. het Schelfhorstpark zijn. Voorzitter deelt mede Steven v. Royen 

gesproken te hebben, die jongeren wil benaderen om te vragen of ze een keer de 

koempoelan willen bezoeken om te kijken en hiermee kennis te maken.  

Voorzitter hoort t.z.t. nader van hem. 
 

Rondvraag 
Mw. P. Hinne vraagt of een bestuurslid, die al 10 jaar in het Bestuur zit, een 

attentie (in de vorm van b.v. een bos bloemen o.i.d.) kan krijgen. Dit kan b.v. ook 

gebeuren met leden, die 10 jaar of 12 ½ jaar lid zijn. Deze laatste is moeilijk, 

omdat er verschillende mensen de Ledenadministratie hebben bijgehouden en niet 

allemaal de aanmeldingsdatum hebben genoteerd. Foto’s plaatsen van nieuwe 

leden is ook moeilijk. Sommigen willen niet op de foto. Het blijft moeilijk en 

gevoelig.  

Mw. W. Stoker vraagt waarom niet meer mensen zich bij Peter Jacobs aanmelden 

voor de vliegerdag. Dit komt, omdat slechts een kleine vaste groep zich hiervoor 

opgeeft. In het begin waren er veel aanmelders, maar met de jaren werd het steeds 

minder, waardoor de vaste kern maar zelf iets organiseerden. 

Ook met het vissen heeft de IKA veel verlies geleden, omdat de mensen niet meer 

opdaagden, terwijl de IKA een vijver had afgehuurd. Vandaar dat het vissen ook 

van de baan is. 

Er wordt voorgesteld om een zgn. “ontspanningscommissie” in het leven te 

roepen, die allerlei evenementen organiseert.  

Dhr. P. Jacobs vraagt of de aan- en afmelding in NB geplaatst kan worden. Nol 

deelt mede, dat dit sowieso op het aanmeldingsformulier staat. 

Verder deelt dhr. Jacobs mede, dat iemand met hem mee wil lopen m.b.t. de 

Ledenadministratie. 
 

Sluiting. 
Februari 2019/CJ  
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Bedankje Andrea van ‘t  Oostende 
 

Bij deze wil ik u allen uitleg geven over het zendingswerk van onze dochter 
Rebecca de Haas. 

Op de minibazaar van onze 
koempoelan in november 2018 stond 
Paula Hinne met een  kraampje die 
geheel voor het werk van Rebecca in 
Brazilië  ten goede kwam. Een aantal 
leden hebben al van Paula gehoord wat 
voor werk Rebecca doet. Op de 
minibazaar is € 175. – opgehaald 

waarvoor onze dank. 
Voor diegene die het nog niet weten: Rebecca werkt de afgelopen 3 jaren 
in Belo Horizonte onder de hoede van ”Youth With A Mission”  
{jeugd met een opdracht}. Internationaal bekend. 
Allen die hier werken doen dat geheel op vrijwillige basis, dus zonder 
enige vorm van salaris! Zij moeten voor hun eigen sponsornetwerk zorgen. 
Fam. 7 {De enige Christelijke TV zender} is vorig jaar zomer een week bij 
Rebecca en haar team op bezoek geweest in Belo Horizonte.  
Zij hebben een prachtige documentaire gemaakt van het werk dat o.a. 
Rebecca doet. (en de bezieling die zij op hun hart hebben voor de 
straatkinderen die om allerlei verdrietige redenen daarin verzeilt zijn 
geraakt). 
Deze documentaire werd in 4 delen in de maand oktober jl. uitgezonden 
op TV. Een landelijke actie werd er aangekoppeld omdat zij heel nodig een 
ander busje moesten hebben. Ook moet het huis waarin het Team verblijft 
nog afgebouwd worden. Dit is om straatjongeren te kunnen opvangen en 
begeleiden naar een normaal leven. Op You Tube is deze documentaire 
nog te volgen. (Wanneer u de beelden gaat zien dan zal dit werk u nog 
meer respect afdwingen voor alle zendingswerkers. All Over the world!)   
De actie is zeer geslaagd en het doel waarvoor de actie ingang is gezet, is 
nu te realiseren. Met dank aan een ieder die hieraan meegewerkt heeft. 
God is Goed!!  
Wilt u meer weten over het werk van Rebecca  dan is zij te volgen via haar 
blog: Beconamission.com 
Haar blog is goed te volgen en leest ook heel prettig! 
 
Andrea van ’t Oostende. 
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________________________________________________________________ 

Door plaatsgebrek in het nieuwsbulletin van deze maand geen foto’s van de 

koempoelan van februari. 

In het NB van februari op de IKA site zijn er wel een aantal te zien, onder het 

knopje foto’s  
-------------------------------------------------------------------------------------------- 

N.a.v. een verzoek van de ledenadministratie, worden de leden, als zij hun 

lidmaatschap willen opzeggen verzocht, dit bij de ledenadministratie te doen 

Dat is bij Peter Jacobs. Zijn Tel. of Email staat op pagina 2 van dit bulletin. 

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

Jaaroverzicht datum tijd en lokatie koempoelans in onze regio. 

Data Koempoelans in Almelo, Hengelo en Enschede. 
 

Indische Koempoelan Almelo IKA’90 2019 
20 januari, 24 februari, 31 maart, 28 april, 26 mei, 30 juni,  

29 september, 27 oktober, 24 november, 22 december, en 20 jan. 

2020 

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

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

   

 

 

Stichting Insulinde Contact (SIC) Hengelo 2019. 
 

18 Jan. 15 feb. 15 mrt. 19 apr. 17mei, 21 jun. 16 aug. 20 sep.  

18 okt. 15 nov. 20 dec. 

Elke keer op de derde vrijdag v/d maand. In het: “Twentse Ros” 

Twekkelerweg 227, 7553LX Hengelo. Aanvang 13.30 uur  

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

of 06-33796596 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Stichting Slamat Datang. Enschede 2019  
 

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

Elke eerste vrijdag van de maand in de kantine van de ”FC Aramea. 

Geessinkweg 278-282 (Wesselerbrink) Enschede.  

Aanvang 13.00 uur einde 16.30 uur. 
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