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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 

tony.kuschel@gmail.com 

 

Secretaris, Vicevoorzitter, Redactie ”IKA Nieuwsbulletin”. 

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

E-mail: nolkok@home.nl       
 

• Penningmeester. 

Ilse  Bollemeijer,  Steinstrasse 28 48599 Gronau (D) 

rejoizdienstverlening@gmail.com 
 

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. 

Vacature 

 

• 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   Tel: 06-51312456 

 

 

 

 

 
 

http://www.herdenking-indiemonument-enschede.nl/
mailto:Tony.kuschel@gmail.com
mailto:nolkok@home.nl
mailto:rejoizdienstverlening@gmail.com
mailto:marten.de.jonge@outlook.com
mailto:margie.balfour@home.nl
mailto:kumpulanika@gmail.com
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Beste leden,  
 

De a.s. koempoelan is op:             Zondag 19 januari 2020 
Wij starten om !!!       14.00 uur!! 

Wij eindigen om:      17.30 uur. 

Zaal is open om:!!!      13.00 uur. 
 

LOCATIE: Het wijkcentrum “De Schelf ”.  

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

Entree Kosten:-Koempoelan 

leden entree eten  totaal koffie/thee 

met eten 6.50 6.50  13.00 inclusief 

zonder eten 6.50 -  6.50 inclusief 

niet leden entree eten  totaal koffie/thee 

met eten 9.00 6.50  15.50 inclusief 

zonder eten 9.00 -  9.00 inclusief 
 

De muziek wordt verzorgd door de Band:  ”CHARD” 

De maaltijd     door:   Kenti Martini    

De Indische snacks    door:   Warung Sama Sama   
Er wordt een Bingo 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: 

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

afmelden vóór donderdag 12.00 uur. Na dit tijdstip is het aantal benodigde 

maaltijden bij de cateraar besteld 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, stoelen en snacks bij 

de koffie. Geeft u zich a.u.b. tijdig op. 
Tevens vragen wij u, als u van te voren weet dat u, later dan een half uur na 

aanvang koempoelan binnen komt, dit bij aanmelding ook even 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 lidmaatschap kan tijdens de koempoelan,  

of via het opgaveformulier op de website. 

mailto:marten-de-jonge@hotmail.com


4 

Van de voorzitter, 
Het jaar 2019 is voorbij! 2020 dient zich aan! Ik wens u allen een voorspoedig 

2020 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 23 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 (24 februari 2019) hebben wij in 

het bulletin van maart 2019 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. Nadere bijzonderheden vermelden wij u in het volgende 
bulletin. 

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

toegekend. Hoera! Wij gaan weer gezellige middagen op de kaart zetten. 
Natuurlijk zullen wij de leden en niet leden erbij nodig hebben. Wij zijn er voor U! 

Edoch. Het afgelopen verenigingsjaar was de opkomst teruggelopen en daardoor 

zijn wij lichtelijk in financiële problemen geraakt. Voor het jaar 2020 gaan wij 
diverse besparingen toepassen en wij streven ernaar om dit jaar met een positief 

saldo te mogen afsluiten. Allen, die onze benefit steun hebben toegezegd wil ik 
namens het voltallig bestuur onze welgemeende dank uitspreken. 

Wij betreuren het dat vele leden (17 personen) de contributie voor dit jaar (2020) 

nog niet hebben voldaan. Ik verzoek u uw contributie voor 19 januari alsnog te 
voldoen. Uw kunt uw contributie ook aan de kassa betalen. Als u hieraan geen 

gevolg geeft dan wordt u lidmaatschap opgeheven. Hartelijk dank voor uw 

welwillende medewerking. 
Het doet ons deugd dat op onze kerst Koempoelan onze Burgemeester Dhr. Arjan 

Gerritsen toch nog tijd heeft gevonden om onze kerst Koempoelan bij te wonen. 

Wij zijn zeer vereerd en mogelijk zien wij hem dit jaar met de kerst weer. Ook 
onze beschermheer de heer Van Broekhoven en zijn echtgenote waren aanwezig. 

Heel hartelijk dank voor hun aanwezigheid. 

Rest mij nog U en de Uwen een gezond 2020 toe te wensen en wij zien elkaar 
weer op 19 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 
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ALV (algemene leden vergadering) –IKA’90.  
Op zondag 23 februari 2020 houden we weer onze jaarlijkse ALV. We houden de 
ALV 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. 

Schema van Koempoelans en Bands 2020 

DATUM  TIJD OMSCHRIJVING  BANDS 

19 januari  14.00 uur Nieuwjaars-koempoelan  “CHARD” 

23 februari 13.00 uur-16.30 uur. Koempoelan ”FIVE O ONE” 

+ALV- Algemene ledenvergadering

Van (17.00 uur-1800 uur)

29 maart 14.00 uur  Paas-koempoelan “ROLLS CHOICE” 

26 april  14.00 uur  Koempoelan  “FREEZE”  

Pelita adviseur WUBO aanwezig 

24 mei 14.00 uur  koempoelan, “JMM” 

Indische Klederdracht. 

28 juni 14.00 uur   Koempoelan  “EASTERN ROCKERS”. 

Pelita adviseur WUBO aanwezig 

20 september 14.00 uur  Koempoelan ” NUSANTARA” 

25 oktober  14.00 uur  Koempoelan “QUINT”  

Pelita adviseur WUBO aanwezig 

29 november 14.00 uur  Koempoelan+ Minibazaar.  “DUTRIEUX” 

20 december 13.00 uur  Kerstkoempoelan “T-O-O-L-S ” 

24 jan. 2021 14.00 uur  Nieuwjaars-koempoelan “AFFINITY” 

14 augustus Herdenking  Almelo 

15 augustus Herdenking  Enschede 
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De Kerstkoempoelan van 2020 ligt alweer achter ons.  
En we blikken nog even terug met een aantal foto’s van die dag. 
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Lekkerbekkerij 

Heerlijk wat een schranspartij 
Ajam Kodok of zwartzuur 
Voor zo’n kostelijke maaltijd 
Wek me ieder nachtelijk uur 

Met gevulde kip in botersaus 
Paté, eieren en cômpote 
Begint dit grote avontuur 
Van ultiem culinair genot 

Zwartzuur magistraal gerecht 
Van Franse haan in kruiden bad 
Overgoten met wat rode wijn 
Een zaligheid op elk tafelblad 

Maar ook een Sambal Goreng 
Sayur of een bliksemshete Bêlado 
Het water klotst me uit de mond 
Die pittige smaken verrassen zo 

Goddelijke Indische gerechten 
Ik voel die tinteling van zinnen 
Explosie van hemelse smaken 
Kom laten we snel beginnen 

Uit het boek Wokken met lonny 
foto, Warren Bright 
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 Wist u dat 

Deze bloem uit Indonesië de Canon Ball heet 

Data Koempoelans in Almelo, Hengelo en Enschede 2020. 

Vereniging Indische Koempoelan Almelo IKA’90 . 

19 jan, 23 feb, 29 maart, 26 april, 31 mei, 28 juni, 27 sep,  25 okt. 

22 nov, 20 dec. en 20 jan. 2020. 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 

Stichting Insulinde Contact (SIC) Hengelo. 

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

16 okt. 20 nov. 18 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  

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

Stichting Slamat Datang. Enschede. 

7 feb. 6 mrt. 3 apr. 1 mei. 5 jun. 7 aug. 4 sep. 2 okt. 6 nov. 4 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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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:hengelosealarmcentrale@gmail.com

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

Er is nog ruimte voor een advertentie. 

Interesse ? Stuur een E mail voor informatie.

https://info.bol.com/1/4/71/4/DpEqhkv_OdxK57b7NL05xipY_Knp7QZPmc7HSgmniiU8FOfbCqewZfewrOLIalz9
mailto:hengelosealarmcentrale@gmail.com
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