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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/koem 

Website SIKB   :www.sikb-twente.nl :Geschiedeniswand 

(”ontdek je roots”) 

Aan de websites wordt momenteel gewerkt, waardoor ze mogelijk niet volledig 

werken. We houden u op de hoogte 

Website Herdenking; http://www.herdenking-indiemonument-enschede.nl 
Foto’s Koempoelan juni 2014 op volgende link; 
https://plus.google.com/u/0/photos/110850197205359590763/albums/6031051817668322241  

Bestuur: 

Voorzitter. 

 Tony Kuschel,  Beatrixstraat 11,  7607 VX Almelo.  Tel: 0546-826350 
 

1
e
 Secretaris, Vicevoorzitter, Redactie ”IKA Nieuwsbulletin”. 

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

E-mail: nolkok@home.nl       
 

1
e
 Penningmeester. 

 Ron Burer,  de Buizerd 76,  7609 BG Almelo.   Tel: 0546-810431 
 

2
e
 Penningmeester.  

 Elly Woudstra,  Ootmarsumsestraat 181,   Tel: 0546-865879 

7603 AC Almelo.   
 

Organisatie interne zaken. 

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

7606 KE Almelo.       Tel: 0546-459580 
 

 Joop Neijndorff,  Jan Vermeerstraat 31,   Tel: 053-5724247 

7482 EM Haaksbergen.   
 

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 

 

 PR- Info-en ledenadministratie. 

Peter Camerik, Sibeliusstraat 23  7604 KB  Almelo Tel: 0546-843461 

E-mail: camerik@ziggo.nl        Mobil      : 06-16076094 

 

http://www.sikb-twente.nl/
http://www.herdenking-indiemonument-enschede.nl/
https://plus.google.com/u/0/photos/110850197205359590763/albums/6031051817668322241
mailto:nolkok@home.nl
mailto:camerik@ziggo.n
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Beste leden, 

 

De a.s. Koempoelan is gepland op:Zondagmiddag 28 september 2014 

Wij starten om !!!         14.00 uur!!! 
Zaal is open om:!!!        13.00 uur. 

Wij eindigen om:         17.30 uur. 

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

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

 

Kosten Entree:-Koempoelan 

Leden  (inclusief maaltijd)      Є.  11,00  

Leden  (zonder    maaltijd)      Є.    7,00 

Niet-leden.(inclusief maaltijd)      Є.  13,50 

Niet-leden (zonder    maaltijd)      Є.    9,50 

 

De muziek wordt verzorgd door  de: BAND    ”NUSANTARA” 

 

Pelita adviseur Theo Boiten WUBO/WUV is op deze koempoelan  aanwezig. 

 

De maaltijd wordt bereid door:      “Warung Sama Sama” 

De Indische snacks door:       “Kentie Martini” 

Er wordt een Bingo gehouden:       met mooie prijzen. 

 

Opgave voor deelname aan de Koempoelan.  

Bel Ron Burer, tel: 0546-81.04.31  

Uiterlijk t/m woensdag 24 september  a.s.   en bellen voor 21.30 uur a.u.b.  

 

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

opgegeven en niet aan de maaltijd deelnemen.  

Aangezien wij bij de voorbereiding en inrichting van de zaal rekening houden met 

het aantal opgaven, hebben wij op dat moment dan ook een tekort aan de vooraf 

geplaatste tafels en stoelen. Ook komen we daardoor snacks bij de koffie/thee 

tekort.  Dus geeft u zich a.u.b. tijdig op. 
 

Tevens vragen wij of degene die weten dat zij na 14.30 uur binnen komen, dit 

ook aan Ron willen doorgeven. 
 

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. 
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Van de voorzitter, 

De vakantiemaanden juli en augustus is weer achter de rug. Wij zijn blij met de 

grote opkomst van de afgelopen maanden. Aan allen onze welgemeende dank. Ik 

hoop dat u een fijne vakantie achter de rug heeft of misschien in het najaar nog te 

goed houdt en dat wij allen in een goede gezondheid moge verkeren.  
 

Het jaar 2014 is alweer bijna voorbij. Nog vier maanden te gaan en wij leven dan 

al in 2015. Ja. In 2015 bestaan wij 25 jaar! Voor het laatste kwartaal van dit jaar 

hebben wij nog als activiteit de MINI BAZAAR in november en de 

KERSTKOEMPOELAN in december. 
 

Aan de aspirant standhouders voor onze mini bazaar het verzoek om tijdig bij 

Peter Cameric op te geven als u hieraan wilt deelnemen. Het zal voor een ieder 

duidelijk moge zijn, dat wij onze leden in de gelegenheid stellen om met iets 

origineels op de mini bazaar te staan. Wij hebben een beperkt aantal 

standplaatsen…dus wacht niet te lang en geef u tijdig op. 
 

In het bulletin van oktober zullen we vast een oproep doen voor de aanmelding 

van onze kerstkoempoelan. Het is ieder jaar, dat onze leden zich NIET tijdig 

opgeven. Voorkom a.u.b. een teleurstelling. Wij komen later hierop terug. 
 

Op onze september koempoelan wordt de middag muzikaal opgeluisterd door de 

band NUSANTARA o.l.v. Ben Adriaans. 
 

Verderop in dit bulletin vindt u informatie over de activiteiten van de 

RESIDENTIE Buitenzorg. U kunt op eigen titel contact opnemen met deze 

organisatie. Bij voldoende animo hiervoor kan informatie op een van onze 

koempoelans tot een van de mogelijkheden behoren. Het IKA-bestuur wilt U deze 

informatie niet onthouden. Veel succes met uw aanmelding bij voorbaat. 
 

De benaderde Gospelgroep voor de kerstkoempoelan heeft tijdig kenbaar gemaakt, 

dat zij niet op de 21
e
 december (wegens omstandigheden) kunnen optreden. Er zal 

naarstig worden gezocht naar een alternatieve gospelgroep. Wij vermelden dit in 

het volgende bulletin. 
 

Wij hopen u op de koempoelan van 28 september 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. 
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Hieronder weer enkele foto’s van de juni koempoelan. 
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”Stichting Herdenking Gevallenen in Zuid Oost Azië 1941-49.“. 
 

Op vrijdag 15 augustus is in het Blijdensteinpark aan de Boulevard in Enschede 

de jaarlijkse herdenking gehouden voor alle gevallenen in Zuid Oost Azië.  

Na het welkomstwoord van de voorzitter de Hr. Eugène Briët kwamen de 

volgende sprekers aan het woord. 

 

Mevrouw Noor De Ruyter de Wildt, 

“Hoe een niet-gekende vader toch 

invloed heeft op mijn leven”,  

Mevrouw Cis Everhard, “Hoe de oorlog 

invloed heeft op mijn opvoeding”. 

De heer Paul Amweg draagt voor het 

gedicht “De strijd duurde voort!” 

Burgemeester van Enschede de heer 

Peter Den Oudsten met een toepasselijke 

en indrukwekkende toespraak. Hij benadrukte onder meer dat vrede meer is dan 

de afwezigheid van oorlog. De plechtigheid werd afgesloten met een defilé langs 

het monument. Muzikale begeleiding Wouter Muller en Esther Pierewijer.  

En de Twentse Politiekapel onder leiding van Willem Loff, hebben weer de 

muzikale ondersteuning van de herdenkingsplechtigheid verzorgd. 

Het is een mooie en indrukwekkende herdenkingsceremonie geweest waarop we 

veel positieve doorgaans emotionele reacties mochten ontvangen. 

Ook het mooie weer heeft ongetwijfeld bijgedragen aan het grote aantal 

bezoekers en de goede sfeer zowel tijdens als na de herdenking. 

Ook nu wil het bestuur van de Stichting Herdenking Gevallenen In Zuid Oost 

Azië, alle bestuurs en commissieleden en alle vrijwilligers heel hartelijk 

bedanken voor hun enthousiaste bijdrage en inzet bij de Herdenking. 

 

Burgemeester van Enschede, Peter 

Den Oudsten en Commissaris van 

de Koning in Overijssel, Mw. Ank 

Bijleveld leggen als eerst een krans 

bij het monument 

 

 

 

 

 

 

Foto’s van de herdenking staan op; http://www.herdenking-indiemonument-enschede.nl 

http://www.herdenking-indiemonument-enschede.nl/
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in het Hagenpark in Almelo. 

 

Op donderdag 14 augustus zijn de Almelose militairen herdacht die gesneuveld 

zijn in de Tweede Wereldoorlog in het toenmalige Nederlands Indië en Nieuw 

Guinea.  

 

Dat gebeurde tijdens de goed bezochte jaarlijkse sfeervolle 

herdenkingsplechtigheid  

Ondersteund door het Almelose mannen koor en Hoornblazer Richard Heidhuis 

die de Taptoe ten gehore bracht. 

Bijgestaan door de erewacht van de Natres en de veteranen die de vlaggenparade 

verzorgden. 

Theo Makel bracht met een tekst gebaseerd op een toespraak van 

Jet Bussemaker uitgesproken in 2008 op De Dam, in herinnering dat vrijheid niet 

vanzelfsprekend is. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________________________________ 
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Senang wonen en leven in Almelo! 
 

‘Adoe, ramah tamah in een sfeer van tempo doeloe met de geur van verse 

boemboes?!’ Bij Residentie Buitenzorg is dit dagelijkse kost. 

Vanaf volgend jaar ook in Almelo. In het voorjaar van 2015 openen wij aan de 

Berkelstraat een wooncentrum speciaal voor Indische en Molukse ouderen of 

ouderen die zich daarmee verwant voelen. Senang wonen en leven met de 

mogelijkheid van zorg en ondersteuning wordt dan realiteit. 
 

‘Senang wonen en leven zonder zorgen!’, is wat wij u bieden. Je thuis voelen in 

een veilige en vertrouwde omgeving heeft een positieve invloed op je gezondheid. 

Als je ‘senang’ bent heb je minder zorg nodig. De Indische en 

Molukse cultuur en leefgewoonten staan bij ons centraal. Warmte, respect, 

gastvrijheid, familierelaties, gebruiken, tradities en natuurlijk het eten staan 

daarom bij ons centraal. 

Het centrum bestaat uit 38 riante appartementen in de sociale huursector die 

geschikt zijn voor ouderen. De appartementen hebben een woonkamer, twee 

slaapkamers, badkamer, berging en buitenruimte. Verder heeft het centrum een 

gemeenschappelijke ruimte voor dagelijkse activiteiten en een keuken waar 

dagelijks maaltijden kunnen worden afgehaald. Het centrum wordt in zijn 

geheel gehuurd van woningcorporatie Beter Wonen uit Almelo. 

In Groningen, Almelo, Assen en Drachten bieden wij al enige jaren zorg en 

ondersteuning. Voor onze ouderen hebben wij een uitgebreid aanbod van 

dagverzorging, thuiszorg en maaltijdvoorziening tot aan verpleeghuiszorg toe. Het 

centrum in Almelo is na Groningen het tweede centrum voor onze doelgroep om 

senang te wonen en leven met zorg en ondersteuning.  

Wanneer u belangstelling hebt 

voor een appartement kunt u 

zich nu al inschrijven. In de 

loop van het najaar starten wij 

met de toewijzing. Bij 

toewijzing hebben ouderen 

voorrang die tot de doelgroep 

behoren en een zorgindicatie 

hebben. Voor meer informatie 

of om u in te schrijven kunt u 

ons op werkdagen bellen op; 

050-3686090 of mailen via 

info@residentiebuitenzorg.nl.  

Ons postadres is Verlengde Hereweg 183 te (9721 AR) Groningen. 
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Nieuwsflits IHCB Indisch Herinneringscentrum Bronbeek. 

 

De geschiedenis van Nederlands-Indië staat meer dan ooit in de spotlights.  

Op 15 augustus zijn er, naast de Indiëherdenking in Den Haag, meerdere 

lokale herdenkingen in ons land. En vervolgens zijn er op landgoed 

Bronbeek nog de herdenkingen van de Birma-Siam en Pakan Baroe 

Spoorwegen, de Japanse Vrouwen- en Jongenskampen en tot slot de 

herdenking van de Japanse Zeetransporten. We herinneren en gedenken het 

hele jaar door met allerlei activiteiten in zoveel verschillende vormen. Het is 

mijn familiegeschiedenis en mijn dagelijks werk en tóch ben ik er af en toe 

verbaasd over, dat we na zoveel jaren de geschiedenis met elkaar levend 

houden. Binnen de gemeenschap van Indische Nederlanders is dat 

gemeengoed. Wat echter minder goed lukt is het bereiken van het ‘brede’ 

Nederlandse publiek. Daarmee bedoel ik de groep mensen die geen directe 

verbondenheid heeft met deze geschiedenis. Hans Goedkoop, schrijver en 

presentator van het programma ’Andere Tijden’, deed onlangs de uitspraak 

dat het tijd wordt dat het schot tussen deze twee groepen verwijderd wordt. 

Dat was een rake uitspraak. Het Indisch Herinneringscentrum heeft hierin 

een belangrijke taak. Hoe wij dat doen? Door de geschiedenis dicht bij het 

publiek te brengen: met ‘Het Verhaal van Indië’, met een Tijdmachine, met 

exposities en educatieve activiteiten. In augustus 2014 wordt het 

Nederlandse publiek verrast met de reizende mobiele tentoonstelling op basis 

van het stripboek ‘De Terugkeer’. Wij zijn er al aan begonnen en voor u zal 

de sluier steeds een stukje opgelicht worden. 

Yvonne van Genugten Directeur 

 

 

Indisch Herinneringscentrum 
Velperweg 147 
6824 MB Arnhem 
T +31 (0)26 363 91 03 
info@indischherinneringscentrum.nl 

 

 

 

mailto:info@indischherinneringscentrum.nl
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_________________________________________________________________ 
 

De Koempoelan van SIC in Hengelo is vrijdag 19 september. Aanvang 13.00 uur 

Opgaven Ben Pelupessy;074-2508892 of Sacha De Wilde; 074-850763 

 

 

Pelita adviseur WUBO/WUV Theo Boiten is op de koempoelan  aanwezig. 

_________________________________________________________________ 

 

Beste dames en heren, 

in oktober zijn er 2 unieke workshops gepland waarin de Yi-methode van dhr. 

Wim Maulany zal worden toegelicht. Gedurende de eerste workshop zal dhr. Wim 

Maulany uitgebreid stilstaan bij de ontspanningstechnieken en visie achter de Yi-

methode. U zult zelf de basistechnieken van Yi-methode leren toepassen en u zult 

leren hoe deze van toegevoegde waarde is bij de uitvoering van Tai-chi chuan. 

Bij de tweede workshop wordt er ook stilgestaan bij de technieken, de visie en het 

leren ervaren van de Yi-methode. Daarnaast zult u leren hoe deze techniek kan 

worden toegepast bij het geven van massages. 

 

Voor meer informatie of voor inschrijvingen kunt u terecht op de website 

www.maulany.nl en/of kunt u contact opnemen met, 

Suzanne Egging (s.egging-workshopmaulany@hotmail.com 

 

_________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

 

http://www.maulany.nl/
mailto:s.egging-workshopmaulany@hotmail.com
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Aryani Collection voor sarong en kebaya,  

indien gewenst speciaal op maat gemaakt.  

Selendang, tassen, batik overhemden, 

haarklemmen, kussenslopen, lopers en 

tafelkleden.  

Info: 06–17 71 26 11 

Email: info@aryani.nl of www.aryani.nl  
 

 

_______________________________________________________________________ 

 

 
Praktijk voor Natuurgeneeskunde 

* SHIATSU *  YI-METHODE 

* DORN-THERAPIE *  TAI-CHI CHUAN 

* STOELMASSAGE *  QIGONG 

 

 

Tevens kunt u terecht voor diverse ander activiteiten. 

Aangesloten bij VBAG lidnummer:2041007A  

   Deskundig, Doeltreffend, Vertrouwd. 

  www.maulany.nl Tel: 06 57 03 70 44 

 

 

 

 

 
     Uelserweg 35 
 7651 KT Tubbergen 
 tel. 0546-621379 
 fax 0546-621212 
 info@terbeekreizen.nl 

 www.terbeekreizen.nl 
 
Voor al uw dagtochten en meerdaagse reizen! 
In ons programma hebben we verschillende 
gezellige en goed verzorgde dagtochten en 
meerdaagse reizen opgenomen voor individuele 
reizigers. Tevens stellen wij reizen op maat 
samen voor groepen. 
____________________________________________________________________________________ 

 

 

 
 


