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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. I.O. 

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 
 

• 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 

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

 

• Sociaal contactpersoon & melding van zieken.   Tel: 0546-872456 

 Yvonne Marnette 

 

• Ledenadministratie. 

Peter Jacobs,  Het Oude Loo 34 7608 NB  Almelo   
E-mail: kumpulanika@gmail.com   Tel: 06-51312456 
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Beste leden,  

 

Ook deze maand gaat de Koempoelan: niet door.  

Vanwege de getroffen maatregelen door de regering ter 
voorkoming van besmetting door het coronavirus. 
 

De koempoelan vindt normaal plaats in: Het wijkcentrum “De Schelf” Binnenhof 
53, 7608 KH, Almelo. Telefoon:0546 – 860778 
 

 

 

Kosten Entree:-Koempoelan  
 

leden entree eten totaal koffie/thee 

met eten 6.50 7.50 14.00 inclusief 

zonder eten 6.50 - 6.50 inclusief 

niet leden entree eten totaal koffie/thee 

met eten 9.00 7.50 16.50 inclusief 

zonder eten 9.00 - 9.00 inclusief 
 

 
 

De muziek wordt verzorgd door de Band:” 

De maaltijd wordt bereid door:    
De Indische snacks door:    

Er wordt een bingo gehouden:   
 

 

 

 

Aanmelding Koempoelan. Is tot nader order niet van toepassing.  
 

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. 

 
Dat kan natuurlijk wel in deze moeilijke periode. 
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Van de voorzitter, 

 

Beste Ika-leden 
In deze periode van de corona-crisis hebben wij als IKA toch een gemis aan 

contacten met elkaar. Wat altijd zo gewoon is blijkt nu plotseling veranderd te zijn in 

afstand houden van elkaar.  Dit is net het tegenovergestelde van waarvoor wij met 
elkaar bijeenkomen. Gezellig met elkaar praten, dansen, bingo en eten. Geheel 

onverwachts is hier tijdelijk een halt toegeroepen door het coronavirus.  Wie heeft 

ooit gedacht dat dit zo’n impact heeft binnen onze Koempoelan.  De berichten 
aanhorend van de besmetting en het aantal overledenen, die iedere dag weer ons 

angstiger maakt en daardoor raken wij in paniek. Wij horen tot de risicogroep en zijn 

kwetsbaar voor deze coronavirus. Hoe komen wij onze dagen en het weekend door. 
De eenzaamheid heeft ons in de ban. De contacten met familie, vrienden en 

kennissen is plotsklap verbroken. Inmiddels hebben we al het achterstallig werk aan 

de kant en kijken uit naar nieuwe uitdagingen om zo onze tijd een nuttige invulling 
te geven.  Maar dan wordt de datum weer vooruitgeschoven en dan zakt ons de moed 

weer in de schoenen. Wij zijn met z’n allen in een Schock-toestand terechtgekomen 

en hopen dat wij allen gezond mogen blijven. We weten niet zeker hoelang deze 
crisis nog voortduurt? Tot 1 juni 2020 zijn alle activiteiten (ook binnen onze IKA) 

stilgelegd. Het is zeer waarschijnlijk dat de juni Koempoelan dan ook nog dubieus 

is. Wij zitten nog steeds in een onzekere situatie en uw bestuur zal vooralsnog “als 
de situatie weer normaal is “de eerstkomende Koempoelan u tijdig via ons 

nieuwsbulletin laten weten. Als u behoefte heeft om elkaar te spreken of te zien dan 

is er een mogelijkheid om gebruik te maken van het beeldbellen via uw smartphone. 
Ik ga er zeker gebruik van maken en bij gelegenheid kunt u mij altijd bereiken. Ik 

wens u en de uwen veel sterkte en kracht toe in deze moeilijke tijd voor ons allen.  

Wij hopen dat deze coronavirus onze leden bespaard moge blijven van alle 
narigheden. Ik hoop dat ik u allen weer op de eerstvolgende Koempoelan van harte 

mag begroeten. 

Met een hartelijke groet, Tony Kuschel uw voorzitter. 
 

MIJN GEDICHT OVER DE CORONA: 

CORONA CORONA,  WAT  BEN JE GEMEEN 

         CORONA CORONA,  WAAR BRENG JE ONS HEEN 

   CORONA CORONA,  JE DOET ONS ZO’N PIJN 

    CORONA CORONA,  TIJD DAT JE VERDWIJNT 

    IK HAAT JE ZOOOOO,  IK HAAT JE ZOOOO 
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Beste leden. 

In februari hebben we weer onze jaarlijkse algemene ledenvergadering gehouden. 

Het bestuur heeft van de aanwezige leden met meerderheid toestemming gekregen 
om zich weer voor een volgende periode in te zetten en door te gaan op de 

ingeslagen weg en voor u de maandelijkse koempoelans te organiseren. 

Daar zijn we blij om. En zullen dat dan ook met veel inzet en heel ons vermogen 
doen. Omdat we weten dat het onderlinge sociale contact tussen de leden een 

belangrijk element is en dat de sfeer en gezelligheid een belangrijke drijfveer is om 

onze koempoelans zo goed en professioneel mogelijk te organiseren. 
We doen als bestuur ons uiterste best om alles elke maand weer voor elkaar te 

krijgen. En zoals u wellicht weet, of misschien ook niet, komt er best nog wel veel 

bij kijken voor je met zekerheid alles geregeld hebt. 
Voor elke a.s. koempoelan houden we een bestuursvergadering, om de 

voorbereidingen voor de komende koempoelan te bespreken en vast te leggen. 

Dat gebeurt met alle bestuursleden en dat is belangrijk, omdat ieder lid zijn taken 
heeft in de voorbereidingen. Maar belangrijk is ook dat iedereen zijn inbreng kan 

leveren, wat belangrijk is om tot een goede uitvoering  te komen. Soms levert het 

ook wel wat onderlinge strijd op om tot een eensluidend besluit te komen. Maar dat 
is inherent aan de persoonlijke inbreng en karakters. Alleen zo komen we tot een 

goede evenwichtige en gebalanceerd besluitvorming. 
 

De samenstelling van ons bestuur per 23 februari 2020 is nu officieel. 
Tony Kuschel : Voorzitter.  

Nol Kok  : Secretaris. 

Ilse Bollemeijer : Penningmeester. 
Martin de Jonge : Interne zaken. 

Christien Jacobs : Algemene zaken. 

Margie Balfour   : Algemene zaken en verzorging en organisatie Bingo activiteiten. 
 

 

 

 

 

 

 
Tony Kuschel       Nol Kok            Ilse Bollemeijer  

  

 

 

 

 

 

 

 

Martin de Jonge Christien Jacobs Margie Balfour 
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Vrijwillige bestuurstaken achter de schermen. 

 

Peter Jacobs:  
ledenadministratie  

 

 
 

Marian van Tongeren:  

Verzorgt al jaren trouw de felicitatiekaarten bij                        

verjaardagen.  

 

Yvonne Marnette: Heeft zich bereid verklaart                                       
de taak m.b.t. het verzorgen van de attenties bij 

ziekte of anderszins van de Ouderenzorg” op 

zich te nemen. 

 
Als bestuur zijn we blij met leden die op basis van vrijwilligheid zich voor de 

vereniging in willen zetten. En zij hoeven daarvoor niet noodzakelijk in het bestuur 

zitting te nemen. Zolang de onderlinge communicatie goed is dat geen belemmering. 

 

 

In deze uitgave van ons nieuwsbulletin wil ik enkele gedachten op papier te zetten. 

Gedachten die van u allemaal kunnen zijn of die ons allemaal kunnen raken. 
Het is geen nieuwsbulletin zoals als u Maandelijks gewend bent van de IKA 

Met een programma en foto’s van de vorige koempoelan.  

Omdat we door de huidige omstandigheden gedwongen, momenteel voorlopig  
geen Koempoelan kunnen of mogen organiseren. 

Maar we willen u toch een teken van leven geven.  

We leven onverwacht in  een totaal andere wereld dan we voorheen hadden kunnen 
vermoeden. Wat ons nu is overkomen grenst aan het onvoorstelbare. 

Natuurlijk kun je rekenen op een griep golf In deze tijd van het jaar, dat zou niet 

verbazingwekkend zijn. 
Maar een uitbraak van een soort griep waarvan we nog niet eerder gehoord hebben 

en waar zelfs nog geen naam voor was. Dat is wel uitzonderlijk. 

In eerste instantie horen we van een uitbraak van het virus in China. 
Dat klinkt niet alleen ver weg, het is ook ver van ons bed zogezegd. 

We kijken er van op als we horen dat het in korte tijd veel slachtoffers maakt, maar 

het gaat ons pas echt verontrusten als het even plotseling als in China, ook in Italië 
uitbreekt en kort daarna in Spanje en heel Europa en andere landen. 

En dan is het opeens niet meer zo’n ver van mijn bed show. 

Maar we staan er direct duidelijk midden in. 
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Het virus verspreidt zich razend snel over de gehele wereld. 

Wij zitten allemaal inmiddels al weer 3 weken thuis. 

En realiseren we ons dat we naast lid van de IKA, een nieuwe groep zijn geworden. 
Nl. een doelgroep. “Kwetsbare ouderen”. 

Of we dat nu leuk vinden of niet, we zullen ons wel moeten realiseren dat het de  

realiteit van de dag is. 
Niet dat we ons daarom nu de schrik om het hart moeten laten slaan. Maar we 

realiseren ons toch wel degelijk dat we als groep erg kwetsbaar zijn in deze 

moeilijke tijd. En zullen ons extra voorzichtig moeten opstellen en er naar gedragen. 
Is het niet voor u zelf dan wel voor uw familieleden en anderen in uw onmiddellijk 

nabijheid. U begrijpt waar ik naar toe wil. Het liefst naar onze koempoelan 

natuurlijk. Maar ja daar gaat het nu juist om. 
Dat is voorlopig niet meer mogelijk. En wel om de hierboven beschreven redenen. 

Eerst gingen we er vanuit dat het voor een maand was. Maar al snel beseffen we dat 

het wel eens veel langer kan gaan duren dan ons lief is. 
Maar ook dat realiseren we ons inmiddels maar al te goed. 

Als bestuur realiseren we ons ook dat het niet doende is om nu al te bepalen wanneer 

we zover zijn dat we weer een koempoelan kunnen organiseren. 
Daarom hebben we onze blikken maar ruim naar voren bijgesteld. 

Als er weer toestemming van uit de regering wordt gegeven om bijeenkomsten te 

organiseren dan gaan we daar als bestuur onmiddellijk mee aan de slag. 
Wij gaan er voorlopig vanuit dat we tot juni geen koempoelans kunnen organiseren. 

Maar persoonlijk houd ik er rekening mee dat we de eerstvolgende koempoelan van 

de IKA pas weer in september kunnen houden. 
Ik hoop dat er dan voldoende rust en zekerheid zal zijn. Zodat we dan weer heerlijk 

kunnen genieten van de sfeer en elkaars aanwezigheid zoals we die de afgelopen 

jaren gewend zijn. 
In deze tijd ga je je pas echt realiseren hoe veel je de bijeenkomsten en contacten 

mist die je tijdens de koempoelans met elkaar hebt. Dit maandelijkse contact waar 

we naar uitkijken mis je nu juist heel erg. Door dat er geen contact mogelijk is tussen 
een ieder zowel de familie als vrienden en bekenden. 

Je voelt nu sterker hoe het is als het niet meer mag. 

Normaal sta je daar niet zo bij stil. Maar deze situatie laat ons voelen dat je behoefte 
hebt om elkaar regelmatig te ontmoeten in een ontspannen en prettige sfeer en 

omgeving.  

We hopen u allen dus in september weer te mogen begroeten op onze koempoelan.  
In het Nieuwbulletin van die maand zullen we er uitgebreid op terug komen. 

Tot zover, blijf gezond en graag tot ziens. 

Nol Kok 
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Bericht van Josselien Verhoeve-“Pelita”. 

Beste voorzitters en secretarissen van de Koempoelanbesturen uit Twente, 

Hoop dat dit bericht jullie goed bereikt en dat alles goed met jullie 
gaat in deze onzekere tijd. 

Aangezien de bijeenkomsten zijn afgelast en ik helaas geen Pelita-

spreekuur meer kan houden in Twente, is het nu mogelijk voor jullie 
leden / koempoelan-bezoekers om mij telefonisch te spreken bij 

vragen omtrent hun uitkering, een aanvraag WMO of WvO, en 

Maatschappelijk werk. Een luisterend oor zal ik ook bieden, mocht 
daar behoefte aan zijn.  

 
Onderstaande tekst van onze directeur Rocky Tuhuteru staat o.a. op de Pelita 

website. Zouden jullie dit ook via jullie kanalen willen verspreiden?  

Uiteraard ben ik voor jullie en onze gezamenlijke cliënten ook bereikbaar buiten 
deze tijden: telefonisch onder kantoortijden (di t/m vrij) en via whatsapp iets 

soepeler. Voor de volledigheid het gehele schema van alle regio-coördinatoren 

bijgevoegd. Bij vragen: bel of app mij gerust! Veel dank alvast. Gezonde groet, 
Josselien. 
 

Om toch zoveel als mogelijk met u in contact te blijven, worden met ingang van 
heden TELEFONISCHE SPREEKUREN gehouden door de verschillende 

beroepskrachten (regiocoördinatoren). Daarnaast zorgen wij er uiteraard ook voor 

dat ons algemene nummer 088 - 330 51 11 voor u bereikbaar blijft! 
Onderstaand treft u een overzicht van de namen, tijdstippen en contactgegevens per 

regio (natuurlijk kunt u de regiocoördinatoren ook op andere momenten bellen, maar 

tijdens deze spreekuren zijn zij in elk geval voor u beschikbaar): 
Dat zijn: 

Theo Boiten (Noord) di + vr 10-12 u. 06-13521353 

Monique Coers (Noord-Holland) ma 14-16 u, woe 19-20 u, do 9-11 u 06-30761180 
Stefanie Hehalatu (Limburg) di + do 13-15 u. 06-30994306 

Sylvia Hiert (Midden) di + do  10-12 en 14-15 u. 06-10991336 

Stan Hoestlandt (West) di 14-16 u, do 10-12 u. 06-13246181 
Sylvia Huisman (Eindhoven-Den Bosch) ma + woe 14-16 u 06-13517056 

Peter van Riel (Gelderland)– op werkdagen tussen 10 en 16 u 06-13523093 

Kees Schepel (Zeeland-N. Brabant) di + do 14-16 u. 06-13521570 
Josselien Verhoeve (Overijssel) wo + vr 10-12 u. 06-26949275 

Nynke van Zwol (Amsterdam e.o.) di + do 14-16 u 06-47839666  

 We hopen dat we u zoveel als mogelijk van dienst kunnen zijn door in ieder geval 
telefonisch bereikbaar te zijn voor uw vragen. Tot zover voor nu. Hartelijke groet, 

Rocky Tuhuteru,  

Directeur Pelita 
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Over corona vandaag 

Stilte op straat van vroeg tot laat 
Wat is corona is de vraag. 

Wie weet hoe het verder gaat 
 

Eenzaam figuur 
Hoe lang zal dit nu nog duren 

Gebogen over zijn stuur. 
Lijkt hij te stug te turen 

 
Wie zal het zeggen 

Weken maanden of slechts uren. 
Feiten kun je niet weerleggen. 

Een virus laat zich nog niet sturen 
 

Het is zoals het is 
Al huilt men tranen met tuiten 

Het laat een ieder ongewis. 
Het virus dat is niet te stuiten. 

 
Blijft maar liever binnenshuis 

Denkt eens na hoe het ook kan zijn 
Buiten voelt men zich niet thuis 

Alles lijkt gewoon niet fijn 
 

Je mist je vrienden om je heen 
Binnen kan men niets beginnen 

Buiten zie je er geen een 
Iedereen blijft veilig binnen  

 
Buiten praten valt niet mee 

Hoe lang zal dit nog gaan duren 
Afstand houden anderhalf tot twee 

Het virus legt ons in de luren 
 

Binnen leven valt niet mee  
Wanneer kunnen we weer samen komen  

Buiten lopen is alleen voor twee 
Samen komen, Samen dansen 

 
Samen eten  

Samen2 
 



10 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 



11 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Overzicht Geplande Data Koempoelans in Almelo, Hengelo en Enschede. 
 

19 jan. 14.00 uur, 23 feb.13.00 uur, 29 maart 14.00 uur, 26 april 
14.00 uur, 24 mei 14.00 uur, 28 juni 14.00 uur, 20 sept. 14.00 uur, 

25 okt. 14.00 uur, 29 nov. 14.00 uur, 20 dec. 13.00 uur, en  

24 jan. 2021, 14.00 uur. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
   
 

 

Stichting Insulinde Contact (SIC) Hengelo 2020 
 

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

16 okt. 20 nov. 18 dec. 

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

Twekkelerweg 227, 7553LX Hengelo. Aanvang 13.30 uur einde 
16.30 uur Opgave; Ben Pelupessy: 074-2508892  

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

Stichting Slamat Datang de Posten. Enschede 2020  
 

3 jan. 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 voetbalvereniging  

”FC Aramea”. Geessinkweg 278-282 (Wesselerbrink) Enschede.  

Aanvang 13.00 uur einde 16.30 uur. 
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