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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, 7606 KE Mobil: 06-13280788 

Almelo. Email; marten-de-jonge@hotmail.com   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 

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

. 

 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:marten-de-jonge@hotmail.com
mailto:oostende1950@hotmail.com
mailto:margie.balfour@home.nl
mailto:kumpulanika@gmail.com


3 

 

 

De koempoelan vindt plaats in: Het wijkcentrum “De Schelf ”.  

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

 

Beste leden, 

De a.s. koempoelan  is op:      Zondag 29-10-2017 

Wij starten om !!!        14.00 uur!! 

Wij eindigen om:       17.30 uur. 

Zaal is open om:!!!       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 in september wordt verzorgd door de Band:  ”DANCE ON” 

De Hr. Theo Boiten van Pelita is op de koempoelan van 29 oktober aanwezig. 

 

De maaltijd van oktober wordt bereid door:  Warung Sama Sama  

De Indische snacks door:      Kenti Martini 

wordt een Bingo gehouden:    met mooie prijzen. 
 

Opgave voor deelname aan de Koempoelan. 

Bij Martin de Jonge, 06-13280788. 

Uiterlijk t/m woensdag voor de a.s. koempoelan. 

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

of niet tijdig hebben opgegeven. Bij de voorbereidingen zoals, inrichting van de 

zaal, houden we rekening met het aantal opgaven. Inrichten doen wij de zaterdag 

voor de koempoelan. Als u zich niet heeft opgegeven, hebben wij op dat moment 

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

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

En voor de leden die op de vaste aanmeldingslijst staan, Als u niet kunt komen, 

vergeet dan niet om u af te melden. Anders is er wel een maaltijd voor u 

ingekocht. Als u weet dat u later dan een half uur na aanvang koempoelan 

aanwezig zal zijn, dit ook graag 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. 
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Van de voorzitter, 

Het laatste kwartaal van het jaar 2017 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 17 december onze Kerstkoempoelan gehouden. Het belooft 

weer een gezellige en sfeervolle kerstviering te worden. 
 

LET OP! Op zondag 29 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. 

U heeft bij het september bulletin allen een nota voor de te betalen contributie 

voor 2018 ontvangen. Voor diegene, die voor een automatische incasso hebben 

gekozen, ten behoeve van de contributie voor het jaar 2018, is de incasso reeds 

verzilverd. Als u per internetbankieren of per kas gaat overmaken, verzoek ik U 

om voor 1 november het bedrag over te maken, opdat wij een beter overzicht 

kunnen verkrijgen van de ontvangen contributie over het afgelopen jaar 2018. 

Het voorkomt vele onnodige vragen op de Algemene Ledenvergadering in 

februari 2018. 

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

kerstkoempoelan wilt bezoeken dat u zich in OKTOBER en NOVEMBER al 

opgeeft bij Martin de Jonge. Voorkom een teleurstelling en reageer snel. Bij 

voorbaat dank hiervoor. 

Het zal u inmiddels wel opgevallen zijn dat de afgelopen maand weer Indische 

SNACKS bij de koffie of thee wordt aangeboden. De beide cateraars bieden de 

IKA deze snacks aan tegen een geringe vergoeding. Hiermee willen wij onze 

bezoekers (leden en niet leden) tegemoet komen zonder het entreegeld, voor een 

gratis kopje koffie of thee met een Indische snacks, te verhogen. 

Wij hopen u op de Koempoelan van 29 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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Hier weer enkele foto’s van de september koempoelan. 
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De video van de herdenking van 15 augustus in Enschede is klaar. Dat hadden 
we nog niet vermeld. Hij staat in de site van de Stichting Herdenking. Wilt u die 
zien, dan gaat u naar http://www.herdenking-indiemonument-enschede.nl  
Daar klikt u op (foto’s/video’s) . en op de 2e regel bij Video Herdenking 2017. 
 

Alle foto’s van de september koempoelan zijn te zien op de site van Hans 
Freiboth, op de link; foto’s van Koempoelan IKA’90 op 24 september 2017  
 

 

http://www.herdenking-indiemonument-enschede.nl/
https://photos.google.com/share/AF1QipMoFdLwEc1OdKmpgiP9F3_sf2ZRO1Zq1W1vXHnd9QuYAnbtrb2H-QItetMhktru1w?key=Y2xfa19tZy1UNnBZUEwwZjBlMFpXOGthUUtVd19n
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Waarom dit verhaal. 

Op de volgende foto’s kun je zien hoe er de zaterdag voor een koempoelan door 

het bestuur en vrijwilligers gewerkt wordt om de zaal in het wijkcentrum “de 

Schelf” in te richten voor de koempoelan van de zondag er na. 
 

Dat het IKA bestuur zelf verantwoordelijk is voor de inrichting van de zaal en 

alle ruimtes waar ze gebruik van maken, is niet bij alle leden bekend. 

Daarom heeft op ons verzoek, Danny Severijns, een serie foto’s gemaakt om u zo 

een indruk te geven van wat er allemaal bij komt kijken, voordat de zaal zodanig 

ingericht is dat u zondagmiddag na aankomst rustig uw jas uit kunt trekken en 

daar plaats nemen waar u graag wilt. 

De complete inrichting van de zaal is afhankelijk van het aantal opgaven die u 

voorafgaand aan de koempoelan gedaan heeft, als u besloten heeft om te komen. 

Door uw opgaven weten wij hoeveel tafels en stoelen er gereed gezet moeten 

worden. Daarmee voorkomen we dat we tijdens een koempoelan als alle 

bezoekers al zitten nog met stoelen of tafels zouden moeten gaan slepen. 

Buiten het feit dat het onmogelijk zou zijn in een volle zaal, is het ook niet meer 

mogelijk omdat zoals je op de foto’s kunt zien de benodigde tafels en stoelen uit 

verschillende zalen van de “DE SCHELF” gehaald moeten worden. 

Om een vlotte doorstroming bij binnenkomst mogelijk te maken worden de 

entree kaarten met consumptiebonnen op naam vooraf gereed gemaakt en in een 

envelop gedaan, kopjes en glazen voor de koffie en thee en de grote koffieketel 

ook al vast gereed gezet. Ook de catering moet dus op tijd weten voor hoeveel 

maaltijden er gekookt moet worden. Dat gebeurt dus nadat het aantal opgaven is 

doorgegeven. Dat houdt tevens in dat als u verhinderd bent en zich niet afmeldt 

wij dus teveel besteld hebben, maar dat wel netjes moeten betalen. 
 

Na afloop van de koempoelan. Het bestuur is  ook verantwoordelijk voor het 

weer in de oorspronkelijke staat terug brengen van de inrichting van het 

wijkcentrum Dat houdt dus ook in, dat na afloop van de koempoelan op 

zondagmiddag om 17.30 uur, het er voor het bestuur en een aantal vrijwilligers 

nog lang niet opzit. Al het meubilair, tafels, stoelen, barkrukken, schotten enz. 

Alles moet namelijk na afloop van de koempoelan weer zo snel mogelijk naar de 

zalen, waar het zaterdag uitgehaald is, terug gebracht worden. 
 

Het podium moet weer afgebroken worden en opgeruimd.  

Het scherm met het decor, de schotten, en het vloerkleed kunnen pas weg als de 

band van die dag zijn spullen ingepakt en van het podium verwijderd heeft. 

Daarna kunnen de tafels en stoelen die uit de zalen achter het podium gehaald 

zijn weer terug gebracht worden en ook het podium weer voorzien worden van de 

veiligheidshekken. Gelukkig zijn er altijd extra vrijwilliger (leden), die zowel 

zaterdag voorafgaand aan de koempoelan als zondag naloop, de mouwen 

opstropen en dan samen met onze bestuursleden de schouders er onder zetten om 

alle meubilair weer zo snel mogelijk op de juiste plaats terug te zetten. 
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Daarom dit verhaal. 

Op de eerste plaats omdat wij merken dat er veel leden zijn die geen flauw idee 

hebben wat er zoal qua inzet en energie van het bestuur verlangt wordt om een 

koempoelan in de Schelf zondags mogelijk te maken . 

Dat het hele bestuur zoals u weet wel bereidt is om zich op meerdere vlakken 

voor onze leden in te zetten en in te spannen, is geen punt van discussie. Maar dat 

zij ook de jongste niet meer zijn wordt natuurlijk duidelijk als zij in het 

voortraject en na de koempoelan fysiek zwaar werk willen doen. Dan kan dat in 

een aantal gevallen niet altijd meer. Dan komt het dus op de mensen neer die het 

wel kunnen en het met veel plezier en inzet voor elkaar boksen. Natuurlijk 

duidelijk ook weer binnen hun grenzen. Des te meer waardering voor het gehele 

bestuur en natuurlijk ook voor de vrijwilligers die ons trouw bij de vele 

activiteiten behulpzaam zijn. U mag deze mededeling ook als een oproep zien 

gericht aan de jongere en fysiek sterke leden onder ons, om zich beschikbaar te 

stellen om als vrijwilliger zich bij het bestuur te melden zodat die in overleg kan 

kijken waar of wanneer we nieuwe krachten kunnen inzetten. 

Hopelijk heeft u een beetje meer een indruk gekregen van de activiteiten die 

nodig zijn om onze koempoelans mogelijk te maken. 

Waardoor we met zo veel plezier elkaar kunnen blijven ontmoeten in de 

werkelijk fantastische onderlinge sfeer waarvoor u allen die dat mogelijk maken 

verantwoordelijk bent. En wij hopen dat nog vele jaren te kunnen blijven 

realiseren. Namens het bestuur van de IKA 

Nol Kok 
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 En na afloop samen een verdiend kopje koffie 
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========================================================== 
 
 

Indische Koempoelan Almelo’90   (IKA’90) 2017 
. 29 okt. 26 nov. 17 dec. Elke laatste zondag van de 
maand. Opgave bij Martin de Jonge Tel: 06-13280788 

 
 

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

Stichting Insulinde Contact (SIC) Hengelo 2017 
 

20 oktober, 17 november, 15 december. Opgave; Ben 
Pelupessy: 074-2508892 of Sacha de Wilde 074-8507865  of 06-
33796596 Elke 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 

 3 nov. 1 dec. 
De koempoelan van de stichting Slamat Datang. Elke eerste vrijdag van de 

maand  in de”kantine van “Enschedese Boys” Geessinkweg 278-282 

(Wesselerbrink) Enschede. Aanvang 13.00 uur einde 16.30 uur. Opgave:  

Tel: 053-4359945 of mail:slamatdatang@deposten.nl  t.n.v. An Thijssen of 

Francis Hulsmeijer. I.V.M. het 25 jarig jubileum op vrijdag 3 november is 

tijdig aanmelden gewenst. 

 
   

   

   Leenwoorden uit ´Historiek´ uit het Maleis en Indonesisch 
 

Branie,  
Lef, waaghals. Ontleend aan het Maleise bijvoeglijke naamwoord, Berani 
(moedig, brutaal), Vaak gebruikt als uitdaging om te bewijzen dat je iets 
gewaagds durfde te doen. Vandaar ook branieschoppen, wat betekend dat 
je je moedig of dapper gedraagt. Een leus van de Ambonese KNIL soldaten 
was Brani Mati Brani makan pèlor 
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