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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 
 

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

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

E-mail: nolkok@home.nl       
 

1e Penningmeester. Wordt tijdelijk vervuld door Tony Kuschel 
 

2e Penningmeester. (in opleiding) 
Roy Rappa, De Emoe 6, 7609 NE, Almelo   Tel: 0546-827674 
 

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. oostende1950@hotmail.com 
 

 Algemene zaken 

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

 Margie Balfour v Burleigh, L. Bouwmeesterstr. 17, 7558 TS Hengelo   

E-mail: margie.balfour@home.nl     Tel: 06-23871985 
==================================================================== 

Voor de duidelijkheid willen we extra vermelden dat Peter Jacobs de leden- 

administratie heeft overgenomen van ons afgetreden bestuurslid Peter Camerik. 

Peter Jacobs heeft op de ALV aangegeven geen algemeen bestuurslid te willen 

zijn. Maar wel de ledenadministratie te willen bijhouden. Waarvoor onze dank. 

 ledenadministratie. 

Peter Jacobs,  Het Oude Loo 34 7608 NB  Almelo   

E-mail: kumpulanika@gmail.com  Mobil: 06-51312456 

 

 

http://www.herdenking-indiemonument-enschede.nl/
mailto:nolkok@home.nl
mailto:oostende1950@hotmail.com
mailto:margie.balfour@home.nl
mailto:kumpulanika@gmail.com
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 Beste leden,  
 

De a.s. koempoelan is gepland op: Zondag 28-mei-2017 

Wij starten om !!!       14.00 uur!! 

Wij eindigen om:      17.30 uur. 

Zaal is open om:!!!      13.00 uur. 
 

De koempoelan vindt plaats in: Het wijkcentrum “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:  ” ASHURABAND” 
 

De maaltijd wordt bereid door:    Kenti Martini  

De Indische snacks door:      Warung Sama Sama 

Er wordt een Bingo gehouden:    met mooie prijzen. 
 

Opgave voor deelname aan de Koempoelan. 

Uiterlijk t/m woensdag voor de a.s. koempoelan bij Martin de Jonge 06-13280788 
 

Regelmatig komen er nog leden en bezoekers naar onze koempoelan die zich niet 

hebben opgegeven. Bij de voorbereidingen zoals, opgave catering, inrichting van de 

zaal, houden we rekening met het aantal opgaven en met het aantal leden die op de 

vaste aanmeldingslijst staan. Als u zich niet heeft opgegeven, hebben wij op dat 

moment dan ook een tekort aan de vooraf geplaatste tafels, stoelen en maaltijden. 

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

Tevens vragen wij of degene die weten dat zij later dan een half uur na aanvang 

koempoelan binnen komen, dit ook even vooraf door te geven. 
 

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. 

Opgave kan tijdens de koempoelan of via het opgaveformulier op de website. 
 

Vanaf Januari 2017  sturen we het Nieuwsbulletin per Email, voor diegene die 

daarvoor hun Email adres hebben opgegeven  

Mochten er problemen zijn meldt het a.u.b. Het liefst via een mail. Aan; 

nolkok@home.nl  dan heb ik zeker het goede mailadres van u. 
 

De overige ontvangen het NB zoals gewoonlijk thuis per post of via de 

Rayonhoofden.  

mailto:nolkok@home.nl
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Van de voorzitter, 

Deze mei-Koempoelan op zondag 28 mei a.s. leent zich uitstekend om weer een 

middag in traditionele Indische klederdracht op de Koempoelan te komen. Het 

geldt niet alleen voor de dames, maar ook de heren worden gevraagd hieraan 

mee te doen. Schroomt u niet hieraan mee te doen, want het geeft toch een leuke 

sfeer aan deze middag. Voor eenieder, die in klederdracht komt hebben wij een 

leuke verrassing. De muziek wordt opgeluisterd door de ASHURABAND. 

Voor onze visliefhebbers gaan wij een VISDAG vastleggen aan de 

forellenvijver in Geesteren. Bijzonderheden vermelden wij u in het volgende 

bulletin. Hoe meer zielen hoe meer vreugde toch. Er worden kleine prijzen 

beschikbaar gesteld. Wij gaan ook een VLIEGERDAG organiseren als het weer 

en de wind ons gunstig is gezind. U krijgt hierover tijdig bericht. 

Degene, die zich hebben opgegeven voor de busreis naar Beverwijk op 17 juni 

verzoek ik om tijdig uw betaling te regelen. Uw plaats in de bus is pas geldig als 

uw betaling door onze penningmeester is geregistreerd. Het bestuur hoopt u op 

deze busreis te mogen verwelkomen. Wij hebben al 37 aanmeldingen voor de 

BUSREIS en er kunnen nog 13 personen meegaan. De busreis gaat door! Wees 

er vlug bij want VOL=VOL. Bij voorbaat dank hiervoor. 

Het komt regelmatig voor dat onze leden, die zich hebben opgegeven om de 

Koempoelan bij te wonen, zonder enige reden spontaan wegblijven. Dit heeft 

financiële consequenties voor onze vereniging. Bel vroegtijdig af als u 

verhinderd bent. Wij doen een beroep op uw mede verantwoordelijkheid om 

daardoor de financiële schade met z'n allen tot een minimum te beperken. Voor 

diegene die het aangaat , neemt hier goede nota van. Alvast bedankt. 

Wij houden op zondag 30 Juli onze traditionele VERWENDAG voor onze 70-

plussers. Let op! Het wordt een feest voor onze LEDEN, die dit jaar 70 zijn of 

worden. Volgens onze ledenlijst telt onze vereniging momenteel 190 70-plus 

leden. U dient zich wel op te geven bij Martin de Jonge tel:0546-459580 of 

mobiel 06-13280788. Wij bieden u dit GRATIS aan met uitzondering van de 

door u bestelde Drankjes (dit is voor eigen rekening).  

De heer Theo Boiten van de Pelita houdt op deze Koempoelan spreekuur voor 

onze leden. U kunt dit voor de aanvang van de Koempoelan kenbaar maken. 

Wij hopen u op 28 mei a.s. van harte welkom te heten. Een goed humeur en een 

dosis enthousiasme maakt deze middag tot een succes.  

Tot ziens!  

Met vriendelijke groeten, 

Tony Kuschel. Uw voorzitter. 
 

tel:0546-459580
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Contributie inning voor 2018 en de Automatische Incasso. 

 

Het afgelopen boekjaar hebben 70 leden kenbaar gemaakt dat zij de contributie 

via automatische incasso hebben betaald. Een vlotte afwerking was hiervan het 

gevolg. 

Momenteel beschikt uw penningmeester over 95% van alle bank - en 

girorekeningen van onze leden. In onze geautomatiseerde boekhouding is de 

mogelijkheid aanwezig om uw contributie (uiteraard met uw toestemming) 

automatisch in te laten houden en U hoeft hiervoor alleen uw toestemming voor 

te verlenen. U hoeft zelf geen overboeking meer te doen. 

Het zou wenselijk zijn als U in deze digitale tijdperk erover nadenkt om toch 

hiervan gebruik te maken. Deze service wordt u door uw penningmeester 

aangeboden. Als u hierop niet reageert, houdt U zich dan aan uw 

betaalverplichting in de maand November. 

U kunt mij per email tony.kuschel@gmail.com of telefonisch 0546-826350 of 

mobiel 06-51627713 doorgeven of u hiervan gebruik wilt maken.  

In de maand November worden de contributies geïnd. Er worden geen 

acceptgiro’s meer aangeboden. U dient dan de contributie zelf aan ons over 

te maken. Zorg dan voor tijdige betaling. 

Degene die per KAS hun contributie hebben betaald kunnen dit voor het 

komende jaar zo blijven doen. Een andere optie is het betalen met uw PINPAS. 

Deze voorziening is ook gerealiseerd. Echter zijn hieraan kosten aan verbonden! 

Voor een koppel ad 22,00 euro dient u 22,60 en een single ad 14,50 dient u 

15,10 euro te pinnen. De kosten ad 0.60 euro komt ten goede aan de huur van 

het pinapparaat. 

In afwachting van uw reactie en rekenend op uw welwillende medewerking wil 

ik u bij voorbaat danken voor de voorgenomen moeite in deze.  

Uw penningmeester 

Tony Kuschel. 

 

Alle gemaakte foto’s van onze koempoelan zijn altijd terug te zien op de site 

van Hans Freiboth. 

Ga naar: google. En tik in. hans freiboth,  

Dan ziet u een aantal links van Hans.  

Door te klikken op de link van ; Hans Freiboth - Google+ - Google plus, 

komt u in zijn album, waar u naar omlaag scrollend de foto’s van de laatste 

koempoelans ziet staan en die kunt u die zo aanklikken. 
 

 

 

 

mailto:tony.kuschel@gmail.com
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De april koempoelan ligt alweer achter ons. Hier weer enkele foto’s van die dag.  
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Het Indisch Herinneringscentrum gaat verhuizen 
Het Indisch Herinneringscentrum heeft besloten te verhuizen naar Den Haag. Het 

Indisch Herinneringscentrum geeft met dit voornemen invulling aan de gewenste 

groei en ontwikkeling tot een volwaardig Herinneringscentrum waar de herinnering 

aan de Tweede Wereldoorlog in Nederlands-Indië en de nasleep daarvan een 

prominente plek krijgen.  

Met het besluit om Landgoed Bronbeek te verlaten en te verhuizen naar Den Haag, 

kan het Indisch Herinneringscentrum de gewenste groei bereiken en zijn kerntaken 

optimaal vervullen, zoals verwoord in de oprichtingsbrief aan de Tweede Kamer uit 

2007. De beslissing doet tevens recht aan de uitkomsten van de in het eerste kwartaal 

van 2016 gehouden landelijke enquête, waarbij de achterban de voorkeur voor Den 

Haag als vestigingsplaats uitsprak. 

Het Indisch Herinneringscentrum wordt een volwaardig Herinneringscentrum voor 

een nationaal en internationaal publiek met aandacht voor het Indisch materieel en 

immaterieel erfgoed. We ontwikkelen onder andere een publiekspresentatie, een 

kenniscentrum, een ontmoetingscentrum met ruime aandacht voor educatie en 

inhoudelijke activiteiten. Ook actuele thema’s tegen de achtergrond van de Indische 

geschiedenis krijgen hier een plek. Het Indisch Herinneringscentrum zal zich, mede 

door de samenwerking met Stichting Herdenking 15 Augustus 1945, ontwikkelen tot 

een nationale en internationale pleisterplaats van de Indische gemeenschap. Den 

Haag is bij uitstek de Indische stad van Nederland en de internationale stad van 

Vrede en Recht. De voorkeur gaat uit naar een locatie in de buurt van het Indisch 

monument. 

Indisch Herinneringscentrum: 
Het Indisch Herinneringscentrum is een nationaal Herinneringscentrum van de 

Tweede Wereldoorlog evenals Herinneringscentrum Kamp Westerbork, Nationaal 

Monument Kamp Vught en Nationaal Monument Kamp Amersfoort. Het Ministerie 

van VWS verleent instellingssubsidies aan de vier nationale herinneringscentra. 

Het Indisch Herinneringscentrum houdt de herinnering levend aan de gebeurtenissen 

tijdens en na de Tweede Wereldoorlog in Nederlands-Indië en de nasleep daarvan. 

Om niet te vergeten. En om actuele gebeurtenissen, ontwikkelingen en personen 

beter te kunnen begrijpen. Het Indisch Herinneringscentrum doet dat door het 

verhaal van de Indische gemeenschap door te geven via educatie aan de jeugd en 

voorlichting aan een breder publiek. Daartoe organiseert het Indisch 

Herinneringscentrum vele activiteiten en kan het publiek onder andere de 

interactieve mobiele tentoonstelling de ‘Wereld Express’ bezoeken. Het levend 

houden van de herinnering zorgt ervoor dat veel mensen - en voornamelijk de jeugd 

- zich bewust zijn van de betekenis van WOII in Nederlands-Indië en de gevolgen 

daarvan destijds voor overzeese landgenoten. Het Indisch Herinneringscentrum 

hanteert daarbij het motto: ‘Indisch Geheugen voor de Toekomst’. 
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Leenwoorden uit ´Historiek´ uit het Maleis en Indonesisch  

bakkeleien  
kibbelen, bekvechten, redetwisten. Afkomstig van het Maleise 

berkelahi, dat letterlijk ‘bezig zijn met vechten’ betekent. 

Oorspronkelijk gebruikten Nederlandse zeelieden dit woord voor 

daadwerkelijke vechtpartijen (er is nog een voorbeeld uit 1910 bekend 

van deze betekenis), maar de betekenis verschoof steeds meer naar 

bekvechten. Ruzie maken met woorden dus, zonder fysiek geweld. 

 =========================================================================== 

 

 

Indische Koempoelan Almelo’90   (IKA’90) 2017 
28 mei, 25 juni, 24 sept. 29 okt. 26 nov. 17 dec  
Opgave bij Martin de Jonge Tel: 06-13280788 

 

================================================================== 
 

Stichting Insulinde Contact (SIC) Hengelo 2017 
 

19 mei, 16 juni, 18 augustus, 15 september, 20 oktober, 17 

november, 15 december. Opgave; Ben Pelupessy: 074-2508892 of 

Sacha de Wilde 074-8507865  of 06-33796596 Elke keer op de 

derde vrijdag v/d maand. Aanvang 13.30 uur. De koempoelans van 

de SIC worden gehouden in het: Het Twentse Ros Twekkelerweg 

227, 7553LX Hengelo. 

====================================================== 

Stichting Slamat Datang. Enschede 2017 

2 jun. 4 aug. 1 sep. 6 okt. 3 nov. 1 dec. 

De koempoelan van de stichting Slamat Datang. Elke eerste 

vrijdag van de maand  in de”kantine van het gebouw van de “Enschedese Boys” 

Geessinkweg 278-282 (Wesselerbrink) Enschede. 

Aanvang 13.00 uur einde 16.30 uur. Opgave indischse warme maaltijd 

4 dagen van te voren. Tel: 053-4359945 of mail:slamatdatang@deposten.nl t.n.v. 

An Thijssen of Francis Hulsmeijer.  

======================================================= 
 

 

We laten het aanmeldingsformuliervvoor de busreis er nog eenmaal in staan, 

voor degene die zich nog wil aanmelden. (Dan wel de kosten direct overmaken.) 

 

http://historiek.net/bakkeleien-kleine-vechtbootjes-uit-maleisie/65149/
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Indische Koempoelan Almelo I.K.A. ’90 
Margie Balfour van Burleigh-Wernicke Rabobank 

L. Bouwmeesterstraat 17   NL43RABO0354862529 

7558 TS Hengelo    K.v.K. 40076531 

 tel: 06 23871985    e-mail: margie.balfour@home.nl 
 

 

Aanmeldingsformulier voor de busreis naar Bazaar Beverwijk 

zaterdag 17 juni 2017 -  kosten : € 20,00 per persoon 
 

Telefoon:……….…………… E-mail adres:…………………………..  
 

Vertrektijd- en plaats : 08.30 uur Almelo, Wijkcentrum “De Schelf” 

                                     09.00 uur Hengelo, Hotel Van der Valk 

Bestemming               : Circa 11.30 uur       Bazaar Beverwijk 

Retour                        : 18.00 uur   

Thuiskomst                : 20.30 uur Hengelo, Hotel Van der Valk 

                                     21.00 uur Almelo,  Wijkcentrum “De Schelf”  

Mevrouw / mijnheer: …………………………………………………………..… 
 

Adres: ……………………………………………………………….………….… 

Postcode/Woonplaats: .…………………………………………………………… 

Aantal deelnemers: ……. Kosten:  € …………………………………………….. 

Ik betaal vóór 15 mei 2017 het bedrag op bankrekening van de IKA’90 : Rabobank 

NL43RABO0354862529  (als uw betaling binnen is, dan pas is uw opgave geldig) 
 

Handtekening ........................Datum :…………………… 
 

Opmerkingen …………………………………………………………………...... 
 

Aanmeldingsformulier s.v.p. versturen vóór 15 mei 2017 naar Margie Balfour op 

bovenstaand adres of per e-mail  

 

VOL IS VOL !!! 
=========================== afscheuren // afknippen =========================================== 

Aanmeldingsformulier voor de busreis naar Bazaar Beverwijk 

 zaterdag 17 juni 2017 - kosten € 20,00 per persoon 

 

Aantal deelnemers : ..............  Ik betaal vóór 15 mei 2017 het bedrag van € ... 

Op bankrekening van de IKA’90 : Rabobank NL43RABO0354862529  
(als uw betaling binnen is, dan pas is uw opgave geldig)  
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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 

   

____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Ontdek je roots” De geschiedeniswand bestaande uit 27 

banners met een overzicht in woord en beeld van de 

Nederlandse koloniale geschiedenis in Indonesië.  

Informatie via onze website; indischekoempoelan.nl 

Coordinator; nolkok@home.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. 

mailto:info@aryani.nl
http://www.aryani.nl/
mailto:nolkok@home.nl

