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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/ 

Website SIKB     :Geschiedeniswand (”ontdek je roots”)op de IKA 

Website Herdenking : www.herdenking-indiemonument-enschede.nl 
 

 
 

Bestuur:  

Voorzitter/Penningmeester. 

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

 

1
e
 secretaris. Vicevoorzitter, Redactie ”Nieuwsbulletin”. 

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

E-mail: nolkok@home.nl 

1
e
 Penningmeester. Vacature m.i.v. 01-04-2016 

  

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. Email: oostende1950@hotmail.com 

 Algemene zaken, Notuliste. 

Christien Jacobs, Het oude Loo 34 7608 NB Almelo Tel: 06-43742833 

 PR-Info-en ledenadministratie. Aanmelding koempoelan bij 

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

E-mail: camerikalm@gmail.com Mobil : 06-16076094 

http://www.indischekoempoelan.nl/
http://www.herdenking-indiemonument-enschede.nl/
mailto:nolkok@home.nl
mailto:oostende1950@hotmail.com
mailto:camerikalm@gmail.com
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Beste leden 

 

De a.s. koempoelan is gepland op     Zondag 24 april 2016 
Aanvang          14.00 uur !! 
Einde          17.30 uur 

Zaal open          13.00 uur 

 
Kosten Entree:-Koempoelan 

Leden (inclusief maaltijd) Є. 13,00 

Leden (zonder maaltijd) Є.   9,00 

Niet-leden.(inclusief maaltijd) Є. 15,50 

Niet-leden (zonder maaltijd) Є. 11,50 

 

De muziek op 24 april wordt verzorgd door de Band: ”DANCE ON” 

 
De maaltijd wordt bereid door: Kentie Martini 

De Indische snacks door: Sama Sama  
Er wordt een Bingo gehouden: met mooie prijzen. 

 

Opgave deelname aan de Koempoelan.    Peter Camerik, tel: 0546-843461 

Uiterlijk t/m de woensdag voorafgaande aan de koempoelan. 

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, kunnen we daardoor bij aanvang koempoelan een tekort aan 

vooraf geplaatste tafels en stoelen hebben. Dus geeft u zich a.u.b. tijdig op. 

Tevens vragen wij of degene die weten dat zij ná 13.30 uur binnen komen, dit 
ook aan Peter Camerik willen doorgeven. 

 

 
Bent u nog geen lid? 
U bent al lid, per persoon voor   Є 14,50 per jaar 
Gehuwden c.q. partners  voor  Є 22, -- per jaar 
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Van de voorzitter, 

Wij houden onze koempoelan op 24 april a.s. Na een lange en koude winter 
periode zien wij weer uit naar fijne en misschien ook nog warme dagen. 

Wij hopen dat op deze zondag het zonnetje voor ons schijnen mag en dat 

wij die griepplaag achter ons kunnen laten! 

De afgelopen Paaskoempoelan is weer een gezellige en sfeervolle middag 

geweest. Vele positieve reacties van onze leden heb ik mogen aanhoren en 
het verblijd ons bestuur dat u allen het zo heeft ervaren. De dansgroep 

Hawaiian Fantasy, die al enige jaren voor ons optrad en voor onze 

Paaskoempoelan helemaal uit Den Helder is overgekomen heeft de 
paasmiddag geheel in Hawaiian sfeer opgeluisterd. 

Onze welgemeende dank voor deze geste. Wij hopen het komende jaar 

weer op ze te mogen rekenen. 

Bij deze roep ik u alvast aan, dat in de Mei-koempoelan de Indische 

Klederdracht het thema van deze middag is. Graag zou ik u, zoveel 
mogelijk in Indische Klederdracht op de koempoelan begroeten. 

Het is niet verplicht hoor! Ook aan de heren het verzoek hieraan gevolg te 

geven. Alvast bedankt voor jullie medewerking in deze.  

Oh, ja er is ook een prijs zowel voor de dames als de heren ter beschikking 

gesteld. Ayooo lui…. Doen ja! 

Op een zondag in juni wordt er weer en viswedstrijd in IKA verband 
georganiseerd. Volgende maand krijgt u hierover meer details. Ook voor 

een vlieger-dag zal nog een datum worden geprikt.  

Wij houden u op de hoogte in het volgende bulletin. 

De heer Theo Boiten, adviseur van de Pelita houdt op deze koempoelan 
spreekuur voor allerhande vragen omtrent de WUV en de WUBO. Voor 

belangstellenden verzoek ik u bij aanvang van de koempoelan dit kenbaar 

te maken als u hiervan gebruik wilt maken. Dhr. Boiten zal bij de aanvang 
van de koempoelan wat informatie geven omtrent de "Backpay" en 

eventuele andere aanmeldformulieren. 

Rest mij nog u allen hartelijk welkom te mogen heten op 24 april a.s. 

 Een goed humeur en een dosis enthousiasme maakt deze middag tot een 

succes. Tot ziens. 

Met vriendelijke groeten Tony Kuschel. 
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Aftreden penningmeester Ron Burer per 1 april 2016. 

 

Ron Burer heeft te kennen gegeven dat hij om gezondheidsreden stopt als 
penningmeester van de Indische Koempoelan Almelo per 1 april 2016. 

Inmiddels heeft hij de boekhouding op 5 april 2016 overgedragen aan de 

voorzitter en is hem decharge verleend per genoemde datum. 
Vanaf juni 2001 tot 1 april 2016 heeft Ron onze vereniging een warm hart 

toegedragen en de boekhouding op een keurige manier uitgevoerd. De 

kascommissie verslagen in de afgelopen 15 jaren liegen er niet om. Hartelijk 
dank voor je inzet en toewijding in deze.  

Wij willen ook langs deze weg nogmaals dank overbrengen aan Grada.  

Met haar instemming en de tijd die je ervoor krijgt om de boekhouding te 
doen, willen wij niet ontkennen, dat ook Grada haar bijdrage heeft geleverd 

aan het welslagen van je functie als penningmeester van de IKA’90. 

Het bestuur dankt jullie voor de inzet van de afgelopen jaren en wij wensen 
jullie veel geluk en gezondheid toe in lengte van jaren. Wij hopen jullie op de 

Koempoelan te mogen verwelkomen. Tot ziens of tot horens. 

Met een hartelijke groet. 
Namens het bestuur van de IKA’90. 
 

Voorstel Busreis naar Rotterdam ; in plaats van TTF Den Haag. 
 

Op vrijdag17 juni 2016 stellen wij U voor om deze dagtochtsuggestie naar 
de Rotterdamse haven en Markthal in IKA-verband mee te maken. 

Bij deelname van 45 personen kost het U € 34,00 euro per person (exclusief 

lunch of maaltijd!). U kunt zich alvast opgeven bij Peter Camerik… 
telefonisch 0546-843461 of mobile 06-16076094 of per email 

camerikalm@gmail.com. 

Graag  voor 10 mei a.s. aanmelden. Het aanmeldformulier komt in de 
maand mei in ons bulletin. 
 

Programma dagtochtsuggestie Rotterdam 

08.30 uur. Vertrek vanaf uw opstapplaats.  
We rijden via een snelle route naar Rotterdam. 

11.15 uur – Na de aankomst in de Maasstad brengt de chauffeur u direct 

naar de aanlegsteigers van het rondvaartbedrijf. 
11.30 uur. Nadat we aan boord zijn gegaan, start een circa 75 minuten 

durende havenrondvaart en zult u kennis maken met één van de grootste 

zeehavens ter wereld. Midden in het drukke verkeer van zee- en  
Binnenvaartschepen beleeft u een bijzondere vaartocht door de schitterende 

Rotterdamse zeehavens. U ziet de indrukwekkende skyline met imposante 

gebouwen aan u voorbij glijden, gevolgd door een uniek uitzicht op  
 

mailto:camerikalm@gmail.com
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werven, dokken en de hypermoderne overslag van duizenden containers. 
Tijdens deze interessante havenrondvaart verschaft de kapitein een 

boeiende uitleg. 

12.45 uur. Na terugkeer bij de aanlegsteigers volgt de ontscheping waarna 
een korte stadstour door Rotterdam volgt. De stad heeft een futuristisch 

voorkomen waardoor ze er enigszins on-Nederlands uitziet. Niettemin is 

Rotterdam met haar havens en water, bijzondere gebouwen en 
indrukwekkende bruggen een stad die een bezoek meer dan waard is. De 

stadstour eindigt bij de nieuwste sensatie van Rotterdam, de Markthal 

Rotterdam. 

13.30 uur – De Markthal 

in Rotterdam is een 

woon- en winkelgebouw 

met inpandige markthal. 

De opening vond plaats 

op 1 oktober 2014 en 

de openingshandeling 

werd verricht door 

koningin Máxima. Naast 

een overdekte markt 

herbergt het complex 

228 appartementen, 4600 m² winkelruimte, 1600 m² aan 

horecagelegenheden en een parkeergarage voor meer dan duizend auto’s. 

Het grijze natuurstenen gebouw heeft een boogvorm als van een hoefijzer. 

Het heeft aan beide kopse kanten een glazen gevel. De gelamineerde 

glaspanelen, waarvan de meeste vierkant en 1485 millimeter breed zijn, zijn 

gehangen in een kabelnetgevel van 34 meter hoog en 42 meter breed, die 

daarmee de grootste van Europa is. Iedere gevel telt 26 verticale en 22 

horizontale kabels. Op de plaats van de Markthal is tijdens de bouw op 7 

meter onder het straatniveau een boerderij uit de 10e eeuw aangetroffen. 

Deze boerderij hoort bij de nederzetting die aan Rotterdam voorafging, 

Rotta. De bewoners van Rotta waren boeren, ambachtslieden en 

handelaren. Verschillende opgravingen maken deel uit van een permanente 

tentoonstelling. De vitrines met objecten staan in het trappenhuis van de 

parkeergarage onder de Markthal. Middels aanraakbeeldschermen wordt 

over ieder object een verhaal verteld. De Markthal biedt dag in, dag uit een 

vers en verrassend aanbod. Ook als het gaat om acties en activiteiten. 

Aantrekkelijke dag voordeeltjes, smakelijke proeverijen en 

kookdemonstraties. U kunt hier naar eigen inzicht de rest van de middag 

doorbrengen. De winkelmogelijkheden zijn haast oneindig en de vele  
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horecagelegenheden bieden volop mogelijkheden voor de versterking van 

de innerlijke mens. Zoals vele objecten in Rotterdam, zal ook de Markthal 

een bijnaam krijgen. In een mini-enquête in het Algemeen Dagblad werd de 
bijnaam “Koopboog” als meest favoriete gekozen. Deze bijnaam is 

enerzijds een verwijzing naar de hoefijzervorm van de hal en anderzijds een 

knipoog naar de nabijgelegen “Koopgoot”.18.00 uur. We laten Rotterdam 
achter ons en keren via een snelle route terug richting Twente. 20.30 uur 

Tenslotte volgt de thuiskomst.* Het arrangement is eventueel uit te breiden 

met koffie en gebak op de heenreis, lunch in Rotterdam / een diner op de 
terugreis 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Reactie van de heer Boiten met betrekking tot de “BACKPAY”  

Wat de Backpay betreft: de PUR/SVB heeft het aanbod gedaan naar 

Indische organisaties in Nederland om op de kumpulans hierover tekst en 

uitleg te komen geven. Je kunt dus met de SVB in Leiden hierover contact 
opnemen en vragen of iemand van de SVB op de IKA kumpulan over de 

Backpay gerichte voorlichting wil komen geven. 

De Backpay zal alleen uitbetaald worden aan de kleine groep nog levenden 
(allen 90 +) die als ambtenaar BB of KNIL militair tussen 1942-1945 

gevangen zijn geweest tijdens de Japanse bezetting. Weduwen van deze 

groep, of de kinderen van hen, zijn uitgesloten van de Backpay regeling. 
Wanneer je een aanvraag voor betaling Backpay als weduwe of als 

kind/nabestaande indient bij de SVB, dan zul je afgewezen worden.  

Daarna kun je in bezwaar en beroep gaan; dan zal de rechter beslissen of je 
er als weduwe of nabestaande/kind mogelijk wel recht op hebt.  

Dat is nog afwachten; er zijn nog geen rechtszaken hierover geweest. 

Tot zover de berichtgeving van de heer Theo Boiten. 
 

http://www.terbeekreizen.nl/wp-content/uploads/2015/04/Spido-rotterdam-ter-beek-reizen.jpg
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Foto’s van de maart koempoelan 
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Hoezo? de paashaas bestaat niet 
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Familie-expositie  

 

Wie Wat Waar Indië 

 

Wie is dat? Wat gebeurt er daar? En, 

waar doet het je aan denken?  
De geschiedenis van Nederlands-Indië als 

inspiratiebron voor kunstenaars! 

In het museum van het KMTM zie je 
tekeningen van kunstenares  

Linda de Wit over 350 jaar Nederlanders 

in Indonesië. Zo ontmoet je de hoogste 
baas van de VOC, de Javaanse prins en 

Nederlandse gouverneur, en Saidjah en zijn buffel. Wat is er nog meer te zien? 

Duik terug in de tijd en vertel elkaar over wie je ziet, wat je denkt en waarover 
je nog wat wilt weten. Je mag zolang blijven als je wilt!  
 

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

Datum koempoelans Almelo, Hengelo, Enschede 2016 
 

 Indische Koempoelan Almelo’90 
24 apr. 29 mei, 26 juni, 25 sept. 30 okt. 27 nov. 18 dec. 

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

Stichting Insulinde Contact (SIC) 
15 apr, 20 mei, 17 juni, 19 aug. 16 sept, 21 okt, 18 nov, 16 dec. 
Opgave; Ben Pelupessy: 074-2508892 of  

Sacha de Wilde 074-8507865  of 06-33796596 op de derde 
vrijdag 

 v/d maand. Aanvang 13.30 uur. 

De koempoelans van de SIC worden gehouden in de “bijenkorf” van de 

voetbalvereniging Tubantia-Sportpark aan de Verlengde Polluxweg 10   
7557 XH  Hengelo Tel.074-2436190 

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

Stichting Slamat Datang. Enschede 2016 
 6 mei. 3 jun. 5 aug. 2 sep. 7 okt. 4 nov. 2 dec. 

Eerste vrijdag van de maand in de”kantine van de Enschedese Boys. 

Geessinkweg 278-282 (Wesselerbrink) Enschede. 
Aanvang 13.00 uur einde 16.30 uur. Opgave maaltijd 4 dagen van te voren. 

Tel: 053-4359945 t.n.v. An Thijssen of Francis Hulsmeijer 

of mail:slamatdatang@deposten.nl 

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

mailto:slamatdatang@deposten.nl
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----------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

-------------------------------------------------------------------- 
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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 andere 

activiteiten. 

Aangesloten bij VBAG lidnummer:2041007A 

Deskundig, Doeltreffend, Vertrouwd. 

www.maulany.nl 

Tel: 06 57 03 70 44 
 

 

 

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. 

www.terbeekreizen.nl 

 

 
 

 

Uelserweg 35 

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

mailto:info@aryani.nl
http://www.aryani.nl/
http://www.maulany.nl/
http://www.terbeekreizen.nl/
mailto:info@terbeekreizen.nl

