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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 

 

1e Secretaris, Vicevoorzitter, Redactie “nieuwsbulletin”. 

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

E-mail: nolkok@home.nl 

 

1e Penningmeester. 

 Vacature m.i.v. 01-04-2016 

 

2e Penningmeester 

 Elly Woudstra, Ootmarsumsestraat 181, Tel: 0546-865879 

7603 AC Almelo. 

Organisatie interne zaken. 

 Martin de Jonge,  J. Jongkindstraat 57, Tel: 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. 

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

(nieuw) E-mail:  camerik@caiway.nl Tel: 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 van september  

is gepland op:  Zondag 25 september  

Wij starten om!!!  14.00 uur 

We eindigen om   17.30 uur 

De Zaal is open om  13.00 uur 

 

De koempoelan middag vindt plaats in: Het wijkgebouw     “De Schelf ”. 

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

 

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 wordt verzorgd door de Band:                 ”Friend en Friends” 

De maaltijd wordt bereid door:   Sama Sama   

De Indische snacks door:  Kenti Martini 

       
Er wordt een Bingo gehouden:  met mooie prijzen. 

 

Opgave voor de Koempoelan bij 

Peter Camerik, tel: 0546-843461/0616076094 

Uiterlijk t/m de woensdag voorafgaande aan de Koempoelan. 

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

hebben opgegeven. 

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. 

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

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

bij aanmelding ook aan Peter door geven. 
  

Bent u nog geen lid? 

U bent al lid voor    € 14,50 per jaar 

Voor gehuwden c.q. partners voor  € 22, -- per jaar 

Opgave: Kan, bij Peter Camerik, of via het aanmeldingsformulier op onze 

website www.indischekoempoelan.nl 

http://www.indischekoempoelan.nl/
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Beste leden, 

De a.s. Koempoelan van oktober  

is gepland op:  Zondag 30 oktober  

Wij starten om!!!  14.00 uur 

We eindigen om   17.30 uur 

De Zaal is open om  13.00 uur 
 

De koempoelan middag vindt plaats in: Het wijkgebouw     “De Schelf ”. 

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

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 wordt verzorgd door de Band:                   ”Quint” 

De maaltijd wordt bereid door:  Kenti Martini  

De Indische snacks door:       Sama Sama  

Er wordt een Bingo gehouden:  met mooie prijzen. 

 

Gepland staat een mode show door:  ARYANI  Collection. 
 

De adviseur van de stichting Pelita, De heer         Theo Boiten,  

houdt op deze middag spreekuur. 
 

Opgave voor de Koempoelan bij, 

Peter Camerik, tel: 0546-843461/0616076094 

Uiterlijk t/m de woensdag voorafgaande aan de Koempoelan. 

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

hebben opgegeven. 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. 

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

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

aanmelding ook aan Peter door geven. 
  

Bent u nog geen lid? 

U bent al lid voor    € 14,50 per jaar 

Voor gehuwden c.q. partners voor  € 22, -- per jaar 

Opgave: Kan, bij Peter Camerik, of via het aanmeldingsformulier op onze 

website; www.indischekoempoelan.nl 

 

http://www.indischekoempoelan.nl/


5 

 

 
  

 

                                                                     
 

 

                     

Voorwoord Van de voorzitter, voor September en!!! Oktober. 
 

De vakantiemaanden juli en augustus zijn 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.  
 

Wij hebben in de maand juli aan alle leden een enquêteformulier gezonden met 

het verzoek dit formulier ingevuld aan ons te retourneren. Velen onder U hebben 

hier gehoor aangegeven doch de response is niet wat we ervan verwacht hadden. 

(Slechts 60% heeft gereageerd). Mogelijk bent u door de vakantie of andere 

omstandigheden het vergeten.  

Wij verzoeken u nogmaals (voor diegene die het vergeten zijn) dit alsnog in te 

vullen en naar Martin de Jonge te versturen.  

Bij voorbaat onze hartelijke dank hiervoor.  
 

1e Wij willen weten, wie er op de vaste lijst vermeld wilt worden e.e.a. met de te 

bestellen maaltijden voor de koempoelan. verderop in dit NB zijn de namen 

weergegeven, ter controle voor diegene die zich al opgegeven hebben.  
 

2e Ook willen wij in beeld brengen wie van de leden het op prijs stelt om het 

Nieuwsbulletin digitaal te ontvangen en daarvoor hebben wij uw e-mailadres 

dringend nodig. 
  

3e En tot slot willen wij overgaan tot automatische incasso voor inning van de 

contributie voor het jaar 2017. Uw toestemming en uw bank-of girorekening 

hebben wij daarbij nodig. Andere overboekingen – zelf overmaken of door middel 

van acceptgiro willen wij ook weten. DUS vul het enquêteformulier in en stuur het 

alsnog op. 
 

De Pasar Malam Enschede is van 30 september t/m 2 oktober.  

De IKA staat weer op de pasar met onze Historie wand. ”Ontdek je roots” 

Verderop in dit bulletin vindt u nadere gegevens van de Pasar Malam Enschede. 
 

Op 1 oktober viert de Schelf haar 40 jarig bestaan van het wijkcentrum. Het 

bestuur zal daarbij aanwezig zijn en mogelijk nog een bijdrage leveren aan een 

activiteit.  

 

Wij hopen u op onze koempoelan van 25 september te mogen begroeten.  

Een goed humeur en een dosis enthousiasme maakt deze middag tot een succes!   
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Van de voorzitter voor oktober.                                                

Het laatste kwartaal van het jaar 2016 is aangebroken. In de maand november 

houden we onze koempoelan met een MINI bazaar. De standhouders kunnen op 

de gebruikelijke wijze wederom zich opgeven bij Martin de Jonge. 

Verder wordt op 18 december onze Kerst-koempoelan gehouden. Het belooft weer 

een gezellige en sfeervolle kerstviering te worden.  

Misschien wat aan de vroege kant, maar het is zeker niet verkeerd als u onze 

Kerstkoempoelan wilt bezoeken dat u zich in OKTOBER al opgeeft bij Peter 

Camerik. Voorkom een teleurstelling en reageer snel. Bij voorbaat dank hiervoor. 

LET OP! Op zondag 30 oktober (onze koempoelan-middag) is het einde van de 

zomertijd en dan gaat de klok 1(één) uur terug! Neem hiervan notitie opdat u op 

tijd bij de koempoelan aanwezig bent. 

De heer Boiten van de Stichting Pelita houdt op onze koempoelan een spreekuur. 

Allerhande vragen over de WUBO of WUV kunt u op onze oktober koempoelan 

tijdens het spreekuur aan dhr. Boiten voorleggen. U kunt dit vooraf aan het 

bestuur kenbaar maken bij aanvang van de koempoelan. 

Binnenkort ontvangt u de gebruikelijke ACCEPTGIROKAART (Voor diegene, 

die geen automatische incasso hebben aangegeven) ten behoeve van de contributie 

voor het jaar 2017. Wij verzoeken U om voor 31 december het bedrag over te 

maken opdat wij een beter overzicht kunnen verkrijgen van de ontvangen 

contributie over het afgelopen jaar 2016. Het voorkomt vele onnodige vragen op 

de Algemene Ledenvergadering in februari 2017. 

Onder voorbehoud wordt op deze koempoelan een Indische modeshow gehouden. 

Een demonstratie van allerhande kabaja’s. De modeshow wordt gehouden door 

Aryani Collection. 

Wij hopen u op de koempoelan van 30 oktober (denk aan de zomertijd!) te mogen 

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

een succes! Tot ziens! 

Met vriendelijke groet, 

Tony Kuschel, uw voorzitter. 
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Vaste lijst van onze IKA leden. 
 

Onderstaande leden hebben zich opgegeven om op de vaste lijst van de IKA 

te worden geplaatst. 

Kunt u niet op de eerst volgende Koempoelan komen, dan verwachten wij dat 

u zich afmeldt!!!! Bij Peter Camerik. Telefoon 0546-843461 of  

per e-mail: camerik@caiway.nl   

Zonder tegenbericht gaan  wij er vanuit dat u op de koempoelan aanwezig 

bent. En wordt er dus eten voor u ingekocht! 

Wilt u hiervan a.u.b. goede nota nemen. 

Hartelijk dank voor u welwillende medewerking in deze. 

Namens het voltallig bestuur van de IKA ’90. 
 

BRUS 1x,  BALFOUR 2x, BERNHARD 2x,  BARRE J-DE VISSCHER 2x  

BARRE HOOFDORP 2x, BRIET 1x,  BELT V.D 2x,  BELVROY 2x,  

BENIG 2x,  BLAAUPOT 1x, BOSCH HENGELO 2x,  BURER 2x,  

CAMERIK 1x, COMANNE 1x,   CORNEWAL 2x,   CRITEE 2x,   DAVIDIS 2x,   

DEVENTER VAN 2x,   ECHTER-SMITH 1x,   EGMOND VAN 2x,    

ENST J H VAN 1x,   ENST J J VAN 1x,   EVERS 1x,   FELIX 1x,   

FREIBOTH 2x,   GROOT R DE 1x, DE GRAAF J 1x,   HAAS DE 2x,    

HEUMEN VAN 1x   HEIN  1x   HINNE P 1x    HUMMEL 1x   JACOBS 2x   

JONGE DE 1x,   KLEYN DE 1x, KNIPPENBERG 1x,   KOCH ROB 2x,  

KOCH RON 1x,   KOK 2x,   KOSTER 2x,   KRUIZINGA 1x,   KUSCHEL 2x,   

LEMAIRE 1x,   LEYDEKKER 2x,  MANETTE 2x,   MATHERUS 2x,   

NEYENDORFF 2x,   OOSTENDE 2x,   PALS VAN DER S 2x,   

PUTTE VAN DER 2x,   RAPPA 1x,   RIJNDERS 2x,  RONKERS 1x, 

ROODE DE 1x,   SALOMON 1x,   SCHIPPERS 2x,   SCHLETTE 2x,   

SEVERIJNS 2x,   SIKKELBEIN 2x,  SLOTEN-KOPPE VAN 2x, 

SLOTEN VAN JPN 2x,   STEFFIN 2x,   TOEMEUNGTE 1x,   VRIES P DE 1x,   

VRIES D DE 1x,   WARLICH 2x,   WENDRIG 1x,   WESSELS-BROUWER 2x,   

WIGGERS H M 2x,   WOUDSTRA 2x. 

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

Er zijn door het bestuur gesprekken gaande met een lid die te kennen heeft 

gegeven bereidt te zijn om zich met de financiën van de IKA bezig te houden. 

I.v.m. de nog openstaande vacature. 

Wij houden u op de hoogte. 
 

Aansluitend daarop hebben wij een verzoek aan leden die een niet meer gebruikte 

laptop in hun bezit hebben, om die de IKA ter beschikking te stellen. Als het een 

wat oudere type is, is dat geen bezwaar. Als er ergens een Laptop ligt die niet 

meer gebruikt wordt zou het zonde zijn als wij er een voor de vereniging zouden 

moeten aanschaffen. We horen graag van U. 

mailto:camerik@caiway.nl
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Busreis Rotterdam. 

Op 17 juni hebben we met 76 IKA leden een Busreis gemaakt naar Rotterdam  

De aanmelding en belangstelling voor deze trip was overweldigend. 

We zijn met de dubbeldekker van de fa. Ter Beek naar Rotterdam vertrokken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het weer was ons gelukkig gunstigs gestemd. Als het al een keer regende zaten we 

in de bus en hebben er verder geen last van gehad.  

In Rotterdam hebben een tocht door de Rotterdamse havens gemaakt en zo een 

indruk gekregen van de structuur van de havens en de indrukwekkende 

hoeveelheden vrachtcontainers die daar opgesteld staan en verwerkt worden. 

Ook de skyline is door de moderne veranderingen in de architectuur 

indrukwekkend. 

De stadstour met de bus door Rotterdam met begeleidend commentaar van de 

assistent reisleider gaf een aardig compleet overzicht van de veranderingen en 

vernieuwingen in het centrum van de stad. Als laatste konden we ons verkijken op 

de nieuwe markthal. Een imposant Architectonisch hoogstandje in zijn halfronde 

vorm. Aan de binnenzijde is de hele wand voorzien van veel kleurige afbeeldingen  

met als thema de vele fruitsoorten die er in kramen, winkels en uitstallingen te 

zien en te koop zijn. Waarbij de ramen van de appartementen die in het gebouw 

verwerkt zijn, tussen de afbeeldingen nauwelijks opvallen. De meeste van ons 

hebben natuurlijk genoten van het lekkers in een van de vele restaurantjes. Voor 

de een was het bezoek te kort voor andere niet lang genoeg. Al met al was het een 

geslaagde dag waarvan iedereen genoten heeft en met een voldaan gevoel op terug 

kan kijken. En wij kunnen weer terug kijken op een leuk en geslaagd initiatief, om 

dit jaar eens niet naar de TTF te gaan maar totaal iets anders uit te proberen. We 

bedanken alle deelnemers voor hun enthousiasme en het vertrouwen in de 

organisatie.                
  

Op de volgende pagina’s nog enkele sfeerfoto’s van deze dagen. 
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Foto’s van de -koempoelan 26-juni-2016 
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Link naar alle foto’s van 26-juni. 

https://picasaweb.google.com/110850197205359590763/6290503507315832241 

https://picasaweb.google.com/110850197205359590763/6290503507315832241
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Herdenkingsceremonies  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op 13 augustus is in het Hagenpark in Almelo de jaarlijkse herdenking gehouden 

bij het Monument van de gevallenen uit Almelo.  Aanwezig, Javier Cornelissen 

(Loco Burgemeester) namens de gemeente Almelo. En vertegenwoordiging van 

Keep Them Roling  met diverse militaire voertuigen. Het Almeloos mannen koor 

onder begeleiding van Nick Moritz. De herdenkingsrede uitgesproken door Paul 

Geerdink (zoon van oud Indië veteraan), die het verhaal van thuis, onder die 

omstandigheden goed weergaf. Signaal Geef Acht en Taptoe werden ten gehore 

gebracht door Herbert Blaak. Door Silvia Jannink (Vriendschap) en door mijzelf 

(Veteranenvrouwen) werden als gedicht voorgelezen. Theo Mäkel gaf aan dat het 

mijn laatste organisatie was en bedankte mij voor de bewezen diensten. Silvia 

Jannink en Erik Schippers zullen het van mij verder overnemen. 

vriendelijke groet, Ad Bouwens.  

 

De Indië Herdenking in Enschede 15 augustus 

Op maandag 15 augustus is in het Blijdensteinpark in Enschede de Jaarlijkse 

herdenking bij het Indië monument gehouden.  

Onder de stralende zon is er een mooi en 

indrukwekkend programma voor de 

herdenking gehouden. Met sprekers als de 

Voorzitter van de stichting Herdenking 

Eugène Briët. Mw. Brandsma en de Hr. v. 

Zuijlen. Hr. Paul Amweg met een gedicht en 

de 12 jarige Finn Peters (kleinzoon van Paul) 

hield een gloedvol verhaal over zijn indo zijn, 

waarmee hij veel emoties los maakte bij de aanwezigen. De Nieuwe burgemeester 

van Enschede de Hr. Onno van Veldhuizen was aanwezig evenals de vele 

genodigden van de Provincie en de diverse Twentse gemeenten. Een mooie en 

waardige herdenking die bij veel van de aanwezigen de nodige emoties opriep. 

We willen ook nu weer al onze medewerkers en vrijwilligers heel hartelijk 

bedanken voor hun enthousiaste inzet en hopen volgend weer een beroep op hun 

te mogen doen, want zonder de hulp van onze vrijwilligers zou zo’n mooie en 

grote herdenking in al zijn facetten niet mogelijk zijn. 

Nol Kok 
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Herhaling bericht van Sylvia Elders.  

Eind vorig jaar maakten we melding van de nieuwe 

uitvaaronderneming Kasih-Sayang van Silvia Elders. 

De website was toen nog niet gereed. Ondertussen is die online 

en is alle informatie te lezen op; 

 www.kasihsayang.nl 

 
 

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

† Overlijdensbericht.   Jan Haenszgen      22-8-2016.  

             Conny Brus – de Beauvesier Watson 26-8-2016 

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

20 november 2016  Jubileum dansvoorstelling dansgroep  DANSA 
 

Dansgroep DANSA, o.l.v. Hedy  Leyenaar, viert dit jaar haar 10-jarig bestaan met 

een gevarieerd dans programma. Een aantal dansscholen uit Twente doen mee om 

deze middag op te luisteren. Verschillende amateur kinder- en dansgroepen zullen 

voor u optreden. Dit varieert van moderne Indonesische dansen, Oosterse 

buikdans, klassiek, jazz, Zumba, break- en streetdance. 

Datum: 20 november 2016 om 14.30-16.30 uur. Locatie: Theater Prismare, 

Roomweg 167d, 7523 BM  Enschede. Kaarten: € 10,00 pp inclusief 

koffie/thee/Indische koek. Kinderen tot 12 jaar: € 5,00 inclusief ranja en koek 

Voor nadere informatie: Hedy  Leyenaar, 053-5721568 

Paula Hinne, 06-20300262.  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Datum koempoelan Almelo, Hengelo, Enschede 2016 
 

 Indische Koempoelan Almelo’90 
25 sept. 30 okt. 27 nov. 18 dec. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Stichting Insulinde Contact (SIC) 2016 
16 sept, 21 okt, 18 nov, 16 december.  

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, 

Het Twentse Ros Twekkelerweg, 227  7553 LX Hengelo tel 0639426853. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Stichting Slamat Datang. Enschede 2016 
7 okt. 4 nov. 2 dec. Eerste vrijdag van de maand in de ”kantine van de 
Enschedese Boys. Geesinkweg 278-282 (Wesselerbrink) Enschede. Aanvang 

13.00 uur einde 16.30 uur. Opgave maaltijd 4 dagen van te voren. Tel: 053-

4359945. An Thijssen of Francis Hulsmeijer, mail:slamatdatang@deposten.nl 

 

http://www.kasihsayang.nl/
mailto:slamatdatang@deposten.nl
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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. 
 

 

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

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

