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Vereniging
Oprichting
Bankrekening

:Indische Koempoelan Almelo’90
:Bij akte, 27 augustus 1991
:K.v.K. 40076531
:RABO NL43RABO.035.48.62.529

Website IKA
Website SIKB

: http://www.indischekoempoelan.nl
:http://www.indischekoempoelan.nl
geschiedeniswand”
Website Stichting Herdenking gevallenen Zuid Oost Azië 1941-1949;
http://www.herdenking-indiemonument-enschede.nl
Website Freiboth
https://goo.gl/photos/5YZdqC6m8joJnqWL7
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.
 Ron Burer, de Buizerd 76, 7609 BG Almelo.
2e Penningmeester.
 Elly Woudstra, Ootmarsumsestraat 181,
7603 AC Almelo.
Organisatie interne zaken.
 Martin de Jonge, J. Jongkindstraat 57,
7606 KE Almelo.
 Joop Neijndorff, Jan Vermeerstraat 31,
7482 EM Haaksbergen.

Tel: 0546-810431
Tel: 0546-865879

Mobil: 06-13280788
Tel: 0546-459580
Tel: 053-5724247

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: 06-20392274
 PR- Info-en ledenadministratie.
Peter Camerik, Sibeliusstraat 23 7604 KB Almelo Tel: 0546-843461
E-mail: camerikalm@gmail.com
Mobil : 06-16076094
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Beste leden,
De a.s. Jubileum Koempoelan is gepland op:
Zondag 27 september 2015
Wij starten om:!!!
13.00 uur!!!
Zaal is open om:!!!
12.30 uur.
Wij eindigen om:
20.30 uur.
De Jubileum Koempoelan vindt plaats in: Het wijkgebouw “De Schelf”.
Binnenhof 53, 7608 KH Almelo. Telefoon:
0546 – 860778
Entree:-Jubileum Koempoelan
In verband met het 25 jarig jubileum is de entree alleen voor de leden die zich
tijdig aangemeld hebben gratis.
Dus geeft u zich a.u.b. tijdig op.
De muziek wordt verzorgd door de: Band van

”NUSANTARA

en de IKA gelegenheids Band.”
De maaltijd wordt bereid door: Warung “Sama Sama” en Kentie Martini
De Indische snacks door: beide Warungs
Er wordt een loterij gehouden:
met mooie prijzen
Opgave voor deelname aan de Jubileum Koempoelan.
Bel Ron Burer, tel: 0546-81.04.31 Peter Camerik tel; 06-16076094
Uiterlijk t/m woensdag 15 september a.s. en bellen voor 21.30 uur a.u.b.
Bij de voorbereiding en inrichting van de zaal houden wij rekening met het
aantal opgaven, Zoals voor aantal vooraf geplaatste tafels en stoelen.
En daardoor weten we ook of er genoeg snacks bij de koffie/thee zijn.
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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 2015 is alweer bijna voorbij. Nog vier maanden te gaan en wij leven
dan al in 2016. Ja. 27 september a.s. vieren wij ons 25 jarige jubileum.
Uw bestuur is achter de schermen bezig met het organiseren van het
jubileumfeest. Onze leden verzoek ik, voor zover zij zich nog niet hebben
opgegeven, dit alsnog te doen. De sluitingsdatum voor de opgave is 15
september 2015. Hierna moeten wij u teleurstellen. De genoemde datum is
bindend helaas.
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
Martin de Jonge 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 voorhand wil ik bij dezen alle bestuursleden en de vrijwilligers, die zich
gaan inzetten voor het jubileumfeest hartelijk danken voor de genomen moeite.
Het beloofd een mooie dag te worden en dat onze IKA nog in lengte van jaren
moge voort bestaan.
UW AANDACHT: het feest begint officieel 13.00 uur! Wij willen U vanaf
12.30 tot 13.00 uur verwelkomen met koffie of thee en een Indische snack.
Zorg dat u op tijd aanwezig bent. Bij voorbaat onze dank voor uw welwillende
medewerking in deze. Wij hopen u op onze Jubileum koempoelan van 27
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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Op zaterdag 15 augustus heeft in Enschede de jaarlijkse herdenking van de
gevallenen in Zuid Oost Azië plaats gevonden. De herdenking had als thema
Herdenken en Herinneren.
Ook dit jaar heeft de Stichting herdenking gevallenen in Zuid oost Azië weer
de jaarlijkse herdenking georganiseerd voor alle gevallenen in Zuid Oost Azië
in 1941-1949. Bij het Indiëmonument in het Blijdensteinpark in Enschede. Wij
zijn blij met de geweldige inzet en medewerking van de vrijwilligers, waarvan
veel leden van de IKA zijn, die ons elk jaar weer ondersteunen en de hele
herdenking mogelijk maken op de manier zoals wij dat al sinds 1960 doen.
Ook dit keer weer een grote opkomst van bezoekers en genodigden.
Gelukkig is er ook van de kant van de overheid in deze regio goede
belangstelling en medewerking aan deze herdenking. Zo waren aanwezig de
Commissaris ven de Koning, de burgemeesters van Enschede, Hengelo, Losser
en Oldenzaal en afvaardigingen van gemeenten en raadsfracties. Vanzelf waren
de vertegenwoordigers van de diverse organisaties van veteranen oudgedienden
en particulieren aanwezig die tijdens de ceremonie een krans legden bij het
Indiëmonument. Sprekers waren Twan Spierts, Paul Amweg en Hellen
Schippers.
Het was een stralende dag waardoor het geheel in prettige en ontspannen sfeer
verlopen is. Ook het ontmoeten en napraten na afloop van de ceremonie in de
grote ontvangsttent draagt bij tot de typische reünie sfeer onder het genot van
een kop koffie, broodje en een Indische snack.
Al met al een herdenking die de nodige emoties heeft losgemaakt en waarvan
we in de reacties vaak mochten horen dat het thema Herdenken en Herinneren
de bezoekers bijzonder aansprak en hoopten dat dat de organisatie het nog lang
mag volhouden de herdenking in deze ambiance te organiseren onder
voorzitterschap van Eugène Briët.
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In Almelo is vrijdag 14 augustus bij het Indiëmonument Hagenpark een
herdenkingsceremonie gehouden voor de gevallenen uit Almelo.
Namens de IKA is daar een krans gelegd.
____________________________________________

Herdenkingssymbool
Op 15 augustus herdenkt Nederland dat het 70 jaar geleden is dat Japan
Capituleerde in Zuid Oost-Azië.
Deze dag betekende het daadwerkelijke einde van de Tweede Wereldoorlog
voor het Koninkrijk der Nederlanden.
Tijdens deze dag staan we stil bij en herdenken we alle slachtoffers van de
Japanse bezetting in Azië, zowel burgers als militairen.

De Melati,
De Indische jasmijn, is het herdenkingssymbool dat
gedragen kan worden als teken van respect,
betrokkenheid en medeleven.
De Melati is als draagspeld uit gegeven door het IHC
in Bronbeek en te bestellen via de website
www.indischherinneringscentrum.nl
tegen de prijs van € 3, -- inclusief verzendkosten.
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Op de volgende pagina’s nog enige foto’s van de koempoelan van 26 juni jl.
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Home Koempoelans »Over IKA» Bulletin» Links, Lid worden
Browse

zoek

Browse





De IKA website is vernieuwd, de naam is het zelfde gebleven.
www.Indischekoempoelan.nl
Via één klik op de knop, home, Koempoelans, NB, Nieuws, foto’s of SIKB,
ontdek je roots, links en u vindt u wat u zoekt, u wordt automatisch
doorgeschakeld naar het betreffende onderdeel. De nieuwe site is bijzonder
gebruiksvriendelijk. Probeer het maar eens rustig uit.
Graag hoor ik van u reacties.
Nol Kok-------------------------------------------------------------------------------------Opgave 25 jarig jubileum-koempoelan 27-09-2015.
Zoals aangegeven in het voorwoord van de voorzitter willen we graag zo snel
mogelijk weten welke leden op de komende jubileum-koempoelan aanwezig
zullen zijn. Ik neem aan dat u dat natuurlijk al lang gedaan heeft.
Maar mocht dat nog niet het geval zijn, doe het dan a.u.b. zo snel mogelijk als
nog. Dat kan: Mondeling, telefonisch of per email.
bij: Peter Camerik, telefonisch 0546-843461, Mobil; 06-16076094
of per email, camerikalm@gmail.com.
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Data koempoelans 2015
Vereniging Indische Koempoelan Almelo ‘90 (IKA ’90)
27 sept. 25 okt. 29 nov. 20 dec.
Stichting Insulinde Contact Hengelo
18 sept. 16 okt. 20 nov. 18 dec.
Elke derde vrijdag v/d maand. Aanvang 13.30 uur. in het:
Woonzorgcentrum “Humanitas ”Adres: Hennepstraat 4 in Hengelo.
Opgaven: Ben Pelupessy: 074-2508892 of Sacha de Wilde 0748507865
Stichting Slamat Datang. Enschede
9 okt. 6 nov. 4 dec.
Elke eerste vrijdag van de maand in de ”kantine Enschedese Boys”
Geessinkweg 278-282 (Wesselerbrink) Enschede.
Aanvang 13.00 uur einde 16.30 uur. Opgave warme maaltijd. Tel: 0534359945 of mail: slamatdatang@deposten.nl t.n.v. An Thijssen of Francis
Hulsmeijer.
_______________________________________________________________
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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
Aryani Collection

_______________________________________________________________________

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.
____________________________________________________________________________
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