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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
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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 26-11-2017  

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 wordt verzorgd door de Band:  ”NUSANTARA” 

 

De maaltijd wordt bereid door     Kenti Martini  

De Indische snacks door:      Warung: Sama  2  

Er 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, 

Deze maand 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 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 NU al opgeeft bij Martin de Jonge. 

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

De november koempoelan staat in het teken van onze traditionele MINI BAZAAR. 

Er hebben zich al diverse standhouders opgegeven.  

Zeker wil ik U al nu op attenderen, dat voor de KERST koempoelan op 17 december 

2017 een grote opkomst wordt verwacht. Wij hebben ons te houden aan het 

maximumaantal bezoekers in het wijkgebouw de Schelf vanwege de 

brandweervoorschriften. Natuurlijk willen wij u allen graag van harte welkom heten 

maar VOL=VOL. Weet u NU al zeker dat u de kerst koempoelan wilt bijwonen, 

geeft u dan vroegtijdig op en wacht niet te lang! Wij maken geen onderscheid tussen 

leden en niet-leden daar eenieder altijd heeft bijgedragen om onze koempoelan 

middagen tot een succes te maken. Dus: wie het eerste opgeeft is verzekerd van een 

plaats op onze kerstkoempoelan. Geeft u zich op bij Martin de Jonge. Als 

geheugensteuntje nog even! Denkt u erom de contributie voor het volgend jaar 

(2018) voor 20 november a.s. te voldoen. Bij voorbaat onze dank hiervoor. De 

laatste maand van het jaar 2017 komt eraan. Uw bestuur heeft zich toch wederom 

ingezet om van iedere koempoelan-maand een geslaagde middag te maken. 

Natuurlijk wordt er achter de schermen veel nagedacht en geëvalueerd en streven wij 

naar verbetering. Tot dusver is uw bestuur erin geslaagd om iedere koempoelan tot 

een goed einde te brengen. Van deze gelegenheid wil ik als voorzitter al mijn 

bestuursleden en vrijwilligers complimenteren voor hun inzet en dat wij met z’n 

allen nog in lengte van jaren het voortbestaan van de IKA kunnen garanderen. Maar 

zeker wil ik alle bezoekers (leden en niet leden) bedanken voor uw trouwe bezoek 

op deze middagen. Zonder U opkomst is het toch geen feest! Wederom onze 

hartelijke dank. 

Wij hopen u op de koempoelan van 26 november 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  
 
 



5 

Hier weer enkele foto’s en sfeerbeelden van de oktober koempoelan 

 

 
 

 
 

           
 

De heer Theo Boiten heeft weer enkele punten aangegegeven en uiteengezet die 

interessant waren voor wat betreft de veranderingen in de wetten en stelsels de 

oorlogs getroffenen betreffend. Geen gemakkelijke materie. Maar wel belangrijk om 

op de hoogte gehouden te worden. Waarvoor onze dank. 

 Ook de Hr Briet heeft de gelegenheid gekregen enkele punten van de 

ontwikkelingen en zijn visie over het IP uiteen te zetten 
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Informatie over het 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  

 

Indisch verleden krijgt nieuwe toekomst  

Het Indisch Herinneringscentrum heeft een nieuw onderkomen gevonden in Den 

Haag. Binnenkort verhuist het Indisch Herinneringscentrum naar de Sophialaan 
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10.  Hier wordt het herinneringscentrum een belangrijke pijler van de nieuw te 

vormen centrale ontmoetings- en herinneringsplek waar de Nederlands-Indische 

geschiedenis, van toen naar nu, centraal staat. Op deze locatie kan het Indisch 

Herinneringscentrum invulling geven aan de gewenste groei en ontwikkeling tot 

een volwaardig herinneringscentrum.  

Een plek waar de herinnering aan de Tweede Wereldoorlog in Nederlands-Indië en 

de nasleep daarvan (de Bersiap-periode, de dekolonisatieoorlog en de repatriëring) 

levend wordt gehouden voor nu én de toekomst. 

De directeur, Yvonne van Genugten, is verheugd met de verhuizing van Arnhem 

naar Den Haag: “Nu kunnen wij de gewenste groei realiseren en onze kerntaken 

optimaal vervullen. Den Haag is bij uitstek de Indische stad van Nederland en de 

internationale stad van Vrede en Recht”. De nieuwe locatie is centraal gelegen in 

het Willemspark, tussen het Museumkwartier en het Mesdagkwartier, en ligt op 

een steenworp afstand van de Archipelbuurt en het Indisch Monument.  

Het herinneringscentrum is er voor een nationaal en internationaal publiek met 

aandacht voor het Indisch erfgoed. Ook thema’s tegen de achtergrond van de 

Indische geschiedenis, waarmee actuele ontwikkelingen inzichtelijk kunnen 

worden gemaakt, krijgen hier een plek. Naast een permanente tentoonstelling 

ontwikkelt het Indisch Herinneringscentrum een Kenniscentrum Repatriëring en is 

het actief op het gebied van publieksactiviteiten, educatieve projecten, publicaties 

en tijdelijke tentoonstellingen. Het Indisch Herinneringscentrum bouwt daar 

samen met haar bezoekers, de Indische community en maatschappelijke- en 

wetenschappelijke stakeholders aan ‘het Indisch Geheugen van de Toekomst’.  

_______________________________________________________________ 

 

Leenwoorden uit ´Historiek´ uit het Maleis en Indonesisch  

 

Tempo Doeloe 

de vroegere tijd, die goede ouwe tijd.  

Verbinding van het Latijnse cq. Portugese tempo, tijd,  

en het Maleise dehoeloe: eerder, vroeger.  

 

 

Van de Stichting Slamat Datang uit Enschede ontvingen we een Bedankkaart 

namens het bestuur, Oscar Cohen , Francis Hulsmeijer en An Thijssen. Met 

een warme groet namens het bestuur van de Stichting voor de felicitatie en de 

attentie die zij tijdens de feest-koempoelan voor hun  

25 jarig jubileum van het bestuur van de IKA mochten ontvangen. 

______________________________________________________________ 

 

Deze maand hebben we weer enkele kraampjes in de koempoelan die tezamen 

een minibazaar vormen. 
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___________________________________________________________ 

Indische Koempoelan Almelo’90   (IKA’90) 2017 
26 nov. 17 dec  
Opgave bij Martin de Jonge Tel: 06-13280788 

 

________________________________________________________ 
 

Stichting Insulinde Contact (SIC) Hengelo 2017 
 

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  

1 dec.  
Elke eerste vrijdag van de maand. Geessinkweg 278-282 

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

Opgave maaltijd vooraf niet nodig. Tel: 053-4359945 of  

mail:slamatdatang@deposten.nl  t.n.v. An Thijssen of Francis 

Hulsmeijer  

 

___________________________________________________ 

 

Advertentie Linney Evers 
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