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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 

E-mail: 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) 

E-mail: rejoizdienstverlening@gmail.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  Tel: 06-51312456 

 

Organisatie aanmelden koempoelan 

Rob Schröder           Tel: 06-44847606 

E-mail: robschroder1@hotmail.com 

 

 
 

 

 

 

 

http://www.herdenking-indiemonument-enschede.nl/
mailto:tony.kuschel@gmail.com
mailto:nolkok@home.nl
mailto:rejoizdienstverlening@gmail.com
mailto:margie.balfour@home.nl
mailto:kumpulanika@gmail.com
mailto:robschroder1@hotmail.com
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Van de voorzitter, 
 

Eindelijk weer het moment om u te mogen begroeten via ons nieuwsbulletin. 

Allereerst hopen wij dat u allen in goede gezondheid deze crisis heeft doorgemaakt.  

Degene, die ons in de afgelopen maanden zijn ontvallen zullen wij in gedachte 

blijven herinneren en dat zij moge ruste in vrede. 
 

Het coronavirus is nog lang niet verdwenen en laten wij als risico ouderen hier 

steeds alert op blijven. 

Verder wensen wij u veel gezondheid toe voor de komende tijd. 

Wij wensen u veel sterkte toe met het ontvangen van de Boosterprik voor onze 

risico ouderen. 

Vanaf maart 2020 t/m november 2021, dat zijn 21 maanden, is onze Koempoelan 

vanwege de coronacrisis op non-actief gezet.  

Sinds de laatste versoepelingen met de daaraan verbonden QR-code en controle op 

de ID of aantoonbare PCR testen of bewijs van corona doorgemaakte ziekte WAS 

het toch mogelijk om weer een Koempoelan te houden met opheffing van de 

anderhalve meter.  

Vanaf 12 november heeft het kabinet strengere coronamaatregelen aangekondigd 

om coronabesmettingen terug te dringen om verdere overbelasting van de zorg te 

voorkomen en gaat per 13 november om 18.00 uur in. 

Voor de horeca waar het buurthuis de schelf ook onder valt is een vaste zitplaats 

verplicht en dient u een coronatoegangsbewijs te laten zien. Om deze reden hebben 

wij de Koempoelan van 28 november moeten annuleren. Er mag dus niet gedanst 

worden en is livemuziek niet toegestaan. 

Voor zondag 19 december heeft uw bestuur een alternatieve bijeenkomst in petto. 

Wij moeten ons houden aan die verplichte vaste zitplaats en geen livemuziek en het 

verplichte coronatoegangsbewijs aan te tonen en de voorgeschreven anderhalve 

meter afstand aan te houden. Het mondkapje mag u afdoen als u op uw plaats zit. 

Hierdoor kunnen wij maximum 50 personen ontvangen bij het buurthuis de Schelf.  

 

 

 



4 

 

Voor verdere info zie het verhaal over onze KERSTINN-DO verder in dit bulletin. 

Geef u zich tijdig op want VOL=VOL. Op vrijdag 26 november komt er wederom 

een Persconferentie en worden wederom verscherpte maatregelen bekend gemaakt. 

Het is best mogelijk dat de geplande KERSTII-DO dan wordt geannuleerd. Bij 

twijfel of het doorgaat kunt u onze bestuursleden bellen voor nadere informatie. 

Houdt u de berichten over de persconferentie in de gaten. 

 

Over de afgelopen 21 maanden is geen contributie geïnd dat wil zeggen dat 

eenieder in feite geen lid meer is. Door deze situatie ontstond de gedachte bij het 

bestuur om onze organisatievorm te wijzigen van de vereniging Indische 

Koempoelan Almelo ’90 naar een stichting IKA. Daar het voltallige bestuur het 

ermee eens was, is het besluit genomen en in gang gezet. De oprichtingsacte is via 

de notaris Bolding opgesteld en wordt op 3 januari 2022 om 11.00 uur door het 

huidige bestuur bekrachtigd. Wij hebben dus geen leden maar eenieder is 

deelnemer/bezoeker of donateur. De maand december is de laatste bijeenkomst als 

Indische Koempoelan Almelo ’90 en sluiten dan het verenigingsjaar af met onze 

KERSTINN-DO. Een en ander onder voorbehoud! 

Wij gaan in januari 2022 verder onder de naam STICHTING INDISCHE 

KOEMPOELAN ALMELO. Wij hebben daardoor als Stichting geen leden, maar 

eenieder is deelnemer/ bezoeker of donateur 

Wij hopen u op de KERSTINN-DO van 19 DECEMBER te mogen begroeten. Een 

goed humeur en een dosis enthousiasme maakt deze middag tot een succes! Tot 

ziens! 

 

Met vriendelijke groeten  

Tony Kuschel, uw voorzitter 
  

Aanvullende informatie 
 

Wat betekent de gewijzigde organisatievorm als Stichting IKA.  

Voor 2022  

 

1e De Algemene Ledenvergadering in de maand februari 2022 komt te vervallen. 

Er wordt vanaf het jaar 2022 geen contributie meer geïnd, daar een “Stichting” 

IKA zoals wij in de nieuwe samenstelling zijn, geen leden heeft.  

Eenieder is deelnemer/bezoeker of kan donateur worden.  
 

2e Vanaf januari 2022 komt het nieuwsbulletin te vervallen.  

Bij iedere Koempoelan wordt u op de hoogte gebracht over de activiteiten voor de 

volgende maanden door een flyer met informatie bij de kassa.  
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3e De ledenlijst is niet meer van kracht en zodoende besteden wij geen aandacht 

meer aan de verjaardagen en ziektemeldingen.  
 

4e De aanmeldingen om de Koempoelan te bezoeken blijft gehandhaafd, daar wij 

bij de opbouw in de Schelf willen weten hoeveel bezoekers er die middag komen. 

Degene, die altijd op de vaste lijst stonden kunnen aangeven dat zij zonder 

tegenbericht de Koempoelan blijven bezoeken. Opgaven bij Rob Schröder. Tel: 06-

44847606. 
 

5e Voorts blijven het volgende jaar onze activiteiten onveranderd.  

-De Nieuwjaarskoempoelan, -de Paaskoempoelan, -de klederdracht Koempoelan, -

de mini bazaar in november en -de Kerstkoempoelan in december. 

De website van de IKA blijft voorlopig (On The Air). U kunt altijd onze website 

inzien als u een Koempoelan heeft gemist.  

Website IKA: www.indischekoempoelan.nl . 
 

6e De Pelita voorlichting in de persoon van Josselien Verhoeve voor de WUV of 

WUBO wordt op aangegeven data in de flyer vermeld.   
 

7e De Stichting IKA blijft haar vrijwilligers beschikbaar stellen voor de Herdenking 

op 15 augustus 2022 met aanvulling door Selamat Datang en de SIC vrijwilligers. 

 

8e Daar ondergetekende jarenlang de bandjes heef gecontracteerd, is het nu de beurt 

aan Rob Schröder. Rob (die zich als vrijwilliger bij de IKA heeft aangemeld) om 

voor het jaar 2022 de LIVE MUSIC voor de IKA te contracteren.  

Ik wens Rob veel succes hiermee. 
 

Tony Kuschel 

Uw voorzitter 
 

 

Beste leden,  
 

Wij, het bestuur, is bijeengeweest om te overleggen wat wij kunnen en mogen om 

nog dit jaar een of twee Koempoelans te kunnen organisten. 

 

Het is inmiddels alweer ruim anderhalf jaar geleden dat we de laatste koempoelan 

gehouden hebben. En het gemis aan het maandelijks contact horen we steeds vaker 

nu we iets meer vrijheden hebben. 
 

Het zal voor iedereen duidelijk zijn dat het bestuur net als onze leden uitkijken naar 

de tijd dat we elkaar weer op een normale manier mogen ontmoeten en begroeten 

op een koempoelan. 
 

 

http://www.indischekoempoelan.nl/
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Door de corona problemen, die veel langer duren dan we ooit konden vermoeden, 

hebben we tijd gehad om na te denken over onze situatie en het functioneren van de 

koempoelan zoals het jaren gegaan is. Maar ook om vooruit te kijken naar de 

mogelijkheden om in de nabije toekomst als Koempoelan te kunnen blijven 

functioneren. 
 

Daarnaast hebben we, om als een financieel gezonde vereniging te kunnen blijven 

functioneren, nagedacht hoe we dat in de nabije toekomst kunnen garanderen en 

waarmaken.  

In de afgelopen periode van twee jaar zijn ons helaas veel leden ontvallen en mede 

door een natuurlijk verloop, het ouder worden waardoor men niet meer in staat was 

om lid te blijven. 

 

In het stuk van Uw voorzitter heeft u kunnen lezen wat er besloten is.  
 

Het bestuur heeft het besluit genomen om de Vereniging IKA’90 

te veranderen in een Stichting,  met de naam Stichting IKA. 
 

Het overleg met Notaris Bolding, die de benodigde stukken zal voorbereiden  

en de gesprekken die nodig zijn om bij de Kamer van Koophandel en de Bank de 

oprichting van de stichting IKA officieel te kunnen maken, zijn inmiddels afgerond. 

Wij kunnen u dan ook mededelen dat we in plaats van “Vereniging IKA’90”, 

doorgaan als, “Stichting IKA”, op de manier zoals we dat altijd gedaan hebben. 

 

Waarom zult u vragen is het nodig om dit te doen. 

Een vereniging heeft leden. 

Leden betalen contributie Als vereniging heb je bepaalde verplichtingen naar de 

leden. Er zal jaarlijks een Algemene Leden Vergadering gehouden moeten worden. 

Leden kiezen de bestuursleden  

Het bestuur bepaalt onderling wie welke functie gaat bekleden. 
 

Het plan om de vereniging te veranderen in een stichting is opgekomen in deze tijd 

waarbij we constateerden dat we met een gemiddelde opkomst op de   

Maandelijkse Koempoelan onder het aantal bezoekers bleven dat we minimaal 

nodig hebben om financieel positief te kunnen draaien. 

Dat kan wel een tijdje goed gaan, maar we moeten wel op tijd ingrijpen voor dat het 

te laat is en we zouden moeten stoppen met de organisatie van onze koempoelans.  
 

Daarom hebben we uitgekeken naar een andere opzet. 

Als stichtingsbestuur kunnen we een aantal noodzakelijke maatregelen direct 

nemen zonder het eerst in een ledenvergadering voor te stellen.  

Terwijl het in de praktijk al jaren zo is dat het aantal leden dat een jaarlijkse ALV 

bezoekt maximaal 10% van ons ledenbestand is. Dat is erg weinig.  
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De bestuurssamenstelling zal niet veranderen. 

Er blijft een Dagelijks bestuur en Algemeen bestuur in de stichting. 

Het bestuur bepaalt wie er in het bestuur zitting nemen. 

Een stichting kent geen leden. 

Wel bezoekers en of donateurs. 

Er zal geen maandelijks Nieuwsbulletin meer gemaakt worden.  

De data van de geplande koempoelans zullen op een flyer gedrukt worden.  

En bij de kassa ter informatie aangeboden worden.  

De IKA Site blijft bestaan. En voorlopig zal de maandelijkse Informatie ook op de 

site vermeld worden. 
 

Ook met de SIC uit Hengelo en de Slamat Datang uit Enschede blijven we in 

overleg. Dat is eenvoudig omdat we in de SIKB (Stichting Indische Koempoelan 

Besar) minstens een maal per jaar bij elkaar komen om samenwerking te bespreken 

zoals we dat al jaren in goed overleg doen. 

 

Nol Kok 

 

 

Dan de informatie over de komende Koempoelans 

Na overleg i.v.m. de laatste regeling van het kabinet, hebben we besloten dat de 

koempoelan die we in gedachten hadden op 28 november Niet herhaal Niet 

doorgaat.  

Wij vinden het heel erg en hadden ons erop verheugd om eindelijk weer bij elkaar 

te kunnen komen maar wij vinden het niet verantwoord om in deze situatie met 

dagelijks oplopende besmettingen het risico te nemen. 

Wij hopen dat u daar begrip voor op kunt brengen. 

Voor de Kerst koempoelan houden de we laatste regels van onze regering scherp in 

de gaten. Wij houden u op de hoogte. 
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Beste leden,  

De eerstvolgende Koempoelan is gepland op: Zondag 19 december-2021 

Wij hebben het plan om dan geen band te laten spelen i.v.m. het geldende 

contactverbod er niet gedanst mag worden, en wij u wel zullen voorzien van drank 

snacks enz.  

Wij starten om       14.00 uur!! 

Wij eindigen om:      17.00 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 
 

 

Entree:-Kerst-Koempoelan Nieuw!!! Voor de KERSTINN-DO! 
 

Bezoekers  entree eten totaal koffie/thee 

 5,00 - 5,00 Inclusief  

  -   

 

De muziek; Er wordt dit keer geen LIVE-muziek! verzorgd   

Er is deze dag geen Indische maaltijd, wel snacks     Wel snacks.  

De Indische snacks worden verzorgd door:  Warung Sama Sama 

Er wordt wel een Bingo gehouden: met mooie prijzen. 
 

Aanmelding Koempoelan.  

Bij Rob Schreuder voor de a.s. koempoelan tel:06-06-44847606 

E-mail; Rob Schreuder: robschoder1@hotmail.com 

 

Voor de KERSTINN-DO dient eenieder zich op te geven bij Rob Schröder. 

Graag voor donderdag 12.00 uur.  

 

Wij stellen een deadline voor, de aanmeldingen s.v.p. vòòr 10 december, opdat wij 

weten hoeveel aanmeldingen zijn binnengekomen.  

We mogen 50 personen een zitplaats aanbieden. VOL=VOL. 

Aangezien wij bij de voorbereiding, zoals de inrichting van de zaal, rekening 

houden met het aantal aanmeldingen, kunnen wij daardoor voorkomen dat er een 

tekort aan vooraf geplaatste tafels en stoelen en snack bij de koffie zijn.  
 

__________________________________________________________________ 

 

 

 

tel:06-
mailto:robschoder1@hotmail.com
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Bericht uit de Pelita-site op internet. 

Onderwerp; hulpverlening aan de mensen van de Indisch/Molukse gemeenschap in 

de regio Twente. In het kader van context gebonden Zorg. 

 

CONVENANT MET DRIE TWENTSE KOEMPOELANS  

Op dinsdag 15 oktober 2019 hebben wij reeds gemeld dat  met de Indische 

Koempoelans Almelo (IKA), Stichting Slamat Datang en Stichting Insulinde (SIC) 

een convenant! Is gesloten. 

Dit, om op basis van een gezamenlijk ervaren belang van aandacht voor ouderen 

met een achtergrond in Nederlands-Indië samen te werken bij het bevorderen van 

hun optimale zorg en begeleiding, aansluitend bij hun eigen behoeften en rekening 

houdend met hun specifieke cultuur en geschiedenis. 

Voor de realisatie hiervan zullen we zo nodig één front vormen naar instellingen en 

overheid, mede om als spreekbuis te dienen voor de Twentse Indische en  

Molukse gemeenschap. Een prachtig resultaat van onze gezamenlijke inspanningen 

in Twente. We zijn er trots op!  
 

Van de Stichting Pelita was aanwezig Josselien Verhoeven en Jaap Splunter. 

_______________________________________________________________ 
 

Inmiddels zijn we alweer twee jaar verder. 

Door de corona problemen hebben wij elkaar tussentijds niet kunnen ontmoeten. 

Maar 20 oktober jl. is er een evaluatievergadering geweest met de deelnemers van 

het project. 

Er is tussentijds geen contact mogelijk geweest maar men heeft de mogelijkheden 

besproken om de draad weer op te pakken.  En het convenant voor een jaar te 

verlengen. We hopen u een volgende keer meer informatie te kunnen geven over de 

stand van zaken. 
 

 

 

 

https://www.indischekoempoelan.nl/
https://www.indischekoempoelan.nl/
https://www.deposten.nl/slamat-dagang
https://www.indischekoempoelan.nl/stichting-insulinde-contact-sic-hengelo-2019/
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Op zoek naar de juiste hulp?  

Heeft u huishoudelijke hulp nodig?  

Wordt u slecht ter been?  

Voelt u zich eenzaam?  

Wordt de zorg voor uw partner of ouder steeds zwaarder?  
Of heeft u andere vragen rondom zorg of welzijn? Dan kan Pelita 
Cliëntondersteuning u helpen. Stichting Pelita gaat samen met u op zoek naar de 
beste zorg of ondersteuning bij u in de buurt, die rekening houdt met uw 
(familie)achtergrond in voormalig Nederlands-Indië. Onze medewerkers en 
vrijwilligers hebben zelf die achtergrond of weten er alles van. Daarom kunnen zij 
zich goed inleven en zorgen voor echt passende hulp. Wacht niet langer!  

Neem contact op met het Pelita loket: Tel; 088-3305111 info@pelita.nl 
Meer info: www.pelita.nl  
 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Stukje uit nieuwsbrief IHC, over het nieuw geopende Kenniscentrum 

van het Indisch herinneringscentrum in Den Haag. 
Onlangs is het Kenniscentrum (IHC) geopend. In het centrum vindt u informatie 

over de Nederlands-Indische geschiedenis van 1930 tot heden met een focus op de 

Japanse bezetting, de Bersiap, de dekolonisatie en de betekenis van deze periode  

voor huidige generaties. U kunt ook de bijzondere collectie van dr. ir. Herman 

Bussemaker bewonderen en de website '30 dagen op zee' raadplegen over de 

Nederlands-Indische repatriëring. Zeker een bezoek waard!  
 

Het Kenniscentrum IHC bezoeken? 

Het kenniscentrum is elke dinsdag en donderdag geopend van 11:00 tot 16:00. 

Het kenniscentrum is gevestigd op de tweede etage van Museum Sophiahof naast 

de bibliotheek.  

Yvonne van Genugten, directeur Indisch Herinneringscentrum 

https://www.indischherinneringscentrum.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.indischherinneringscentrum.nl/


11 

 

 

 

 

 

Jaaroverzicht koempoelans van deze regio 

  

Van de andere koempoelans zijn nog geen berichten te vermelden. 

 

Data Koempoelans in Almelo, Hengelo en Enschede. 
 

Indische Koempoelan Almelo IKA’90 2021,  28 nov. 19 december,  

 

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

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
   

 
 

Stichting Insulinde Contact (SIC) Hengelo 2019. 
 

 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 2019  
 

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.  


