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Vrolijke kerst en een gelukkig nieuwjaar 
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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. Tony Kuschel 

 2e Penningmeester. 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
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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 17-12-2017  

Wij starten om !!!        13.00 uur!! 

Wij eindigen om:       17.30 uur. 

Zaal is open om:!!!       12.00 uur. 
 

Kosten Entree:-Koempoelan 

Leden  (inclusief maaltijd)     Є.  14,00  

Leden  (zonder    maaltijd)     Є.    9,00 

Niet-leden.(inclusief maaltijd)  Є.  16,50 

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

 

De muziek wordt verzorgd door de Band:   ”Quint ” 

De maaltijd wordt bereid door:    Warung Sama Sama  

(nasi kuning met 7 gerechten) 

De Indische snacks door:     Kenti Martini 

Er wordt een verloting gehouden:  met mooie prijzen. 
 

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 laatste editie in december geeft aan dat het jaar 2017 bijna ten einde 

loopt…. Hoe kan het anders…Wij hebben hele leuke en fijne Koempoelans 

achter de rug. De opkomst was bijzonder (gemiddeld 160 bezoekers per keer). 

Uw bestuur is U daarvoor zeer erkentelijk en bij dezen onze welgemeende dank 

aan allen die het bijwonen van deze gezellige zondagmiddag zeer op prijs hebben 

gesteld. 

De KERST- Koempoelan is wellicht traditioneel. Deze zondag voor kerstmis zal 

ons zeker in een kerststemming brengen en de kerstsfeer op deze middag helpt 

ons allen het kerstfeest in te luiden. 

Kerstmis is er om samen te zijn 

Ik weet het, wij zijn rijk bedeeld 

met al die mensen om ons heen 

voel medelijden met de eenzamen 

zij zitten nog te vaak alleen. 

Toch zijn er velen, ver van ons vandaan  

en die leven in armoede hun eigen leven 

maar ook deze mensen willen wij graag 

de allerbeste wensen geven. 

Iedereen zet hun kerstboom op 

Iedereen is vroeg op de been 

Iedereen is blij en zingt volop 

En met KERSTMIS is niemand meer alleen 

Vriendschap is belangrijk in ons leven 

Soms duurt een vriendschap voor altijd; soms maar even 

Vriendschap is gebaseerd op respect en vertrouwen 

Een hechte band met elkaar; waarop je kunt bouwen 

Vriendschap is aan elkaar dingen kwijt te kunnen, 

En elkaar alles gunnen 

Vriendschap is een schouder om tegen aan te leunen 

Elkaar in moeilijke tijden te steunen 

Vriendschap is zoooo onmisbaar.  

Het geeft je leven vreugde; ECHT WAAR!  
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Mede namens het voltallig bestuur wensen wij U en de Uwen een prettige kerst 

en een voorspoedig jaar 2018 toe in goede gezondheid. 

Wij hopen u op de Koempoelan van 17 december 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  

 

Bijwonen van onze Kerst Koempoelan. 

Zeker wil ik U erop attenderen, dat op 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 zeker dat u de kerst Koempoelan wilt bijwonen, 

geeft u dan onmiddellijk 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 Kerst Koempoelan. Geeft u zich direct op bij 

Martin de Jonge. 

 

Contributie voor het jaar 2018 

Een dringend verzoek van de penningmeester Tony Kuschel om de contributie 

voor 15 december 2017 over te maken op 

rekeningnummer.NL43RABO0354862529 Rabobank te Almelo. U krijgt als u in 

gebreke blijft in januari nog een herinneringsbrief. Betaalt u niet op tijd dan 

wordt uw lidmaatschap opgeheven en krijgt u hiervan bericht thuis. De 

acceptgirokaarten zijn in 2019 niet meer geldig! U dient dan op een andere wijze 

uw contributie over te maken. Graag willen wij overgaan op automatische 

incasso voor het innen van de contributie voor 2019. Voor alle leden. Alvast 

bedankt voor uw medewerking. 

Tony Kuschel 

 

Dringend verzoek aan de bezoekers leden en niet leden 

Wilt u er rekening mee houden dat bij het betalen voor de toegang tot onze 

Koempoelan u met GEPAST GELD afrekent. Het komt zo vaak voor dat men 

met grote coupures betaalt en ons wisselgeld niet meer toereikend is. Hierdoor 

ontstaat oponthoud bij binnenkomst. Wij rekenen op uw medewerking. 

Tony Kuschel 
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Uw bestuur en hun passie voor onze Koempoelan middagen…. 

 

Als voorzitter stel ik het zeer op prijs te mogen samenwerken met mijn 

bestuursleden en op de eerste plaats wil ik hen dan ook bedanken voor hun inzet 

en enthousiasme die ze hebben getoond om onze Koempoelan middagen tot een 

succes te maken. Hartelijk dank bestuurders. 

Wat er achter de schermen gebeurd alvorens de Koempoelan begint is een 

overlegsituatie in de vorm van een vergadering de dinsdag vooraf aan de 

Koempoelan.  De bestuursleden hebben een taak uiteraard maar ook volledige 

inspraak in allerhande zaken de Koempoelan betreffende. Zeker gaat niet alles 

altijd op rolletjes want de nodige discussie hoort erbij…maar toch we komen er 

altijd wel uit en dan staan de neuzen weer in dezelfde richting. De inzet en de 

passie die men toont is het bewijs dat de bestuursleden de Koempoelan een warm 

hart toedraagt en niets aan het toeval overlaat. Hier ben ik als voorzitter heel erg 

trots op en bij deze wil dan ook mijn waardering uitspreken. Bravo…collega’s. 

Bedankt! 

Overigens hebben wij ook nog diverse rayonhoofden die maandelijks ervoor 

zorgen dat het bulletin op tijd bij u in de brievenbus ligt. Ongemerkt gebeuren er 

toch door onze vrijwillige leden hand – en spandiensten, waarvoor ik ook hen 

hiervoor bedankt. Naast de diverse taken binnen het bestuur is er altijd ruimte 

voor externe vrijwillige taken o.a. het ziekenbezoek en het verzenden van 

verjaardagskaarten, het verzorgen van onze PR. het intact houden van onze 

website. Evenals de opbouw en het weer terugzetten van de tafels en stoelen in 

het gebouw en het verzorgen van de catering bij de herdenking Enschede evenals 

het assisteren bij de geschiedeniswand op diverse locaties en misschien ben ik 

nog wat vergeten. Maar allen hebben maar een doel en dat is zich dienstbaar 

stellen aan de leden van de Koempoelan en trachten de eer van onze vereniging 

hoog in het vaandel te houden. Deze o zo’n positieve instelling van allen heeft 

mede gezorgd dat onze Koempoelan middagen zo succesvol is maar bij deze 

dank ik ook alle leden en bezoekers die heel graag op onze Koempoelan komen. 

Zonder Uw komst is onze inspanning tevergeefs geweest. Hartelijk dank 

allemaal. En van hieruit wens ik u allen prettige feestdagen en een gezond 2018 

toe voor U en de Uwen. 

Met vriendelijke groet, 

Tony Kuschel, uw voorzitter 

_________________________________________________________________ 

Pelita 70 jaar 

Op uitnodiging van de stichting Pelita zijn wij, Tony en Sylvia en Nol en Cisca 

op 22 november naar den Haag geweest waar het 70 jarig bestaan van de 

stichting Pelita gevierd werd in het Theater DILIGENTIA. Het programma werd 

geopend door de voorzitster van de Pelita, Hariët Ferdinandusse.  
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Waarna Hans Goedkoop de bekende televisie presentator het over nam. Hij was 

de man die de gesprekken van de dag inleidde of aan elkaar praatte. 

Het programma bevatte een overzicht van de vele diverse werkzaamheden. 

 Zoals een beeldverslag van Pelita in het Verleden, heden en toekomst. 

 Een lezing van Mw. dr. Ir. R. Kwekkeboom Lector Gemeenschap zorg, aan 

de Hoge school in Amsterdam. 

 Een paneldiscussie met de auteurs, Adriaan van Dis, Herman Keppy, 

Reggie Baay en Silvia Pesseseron.  

 Muzikale bijdrage, Julya Loko met haar gitarist. En verder Vinchenzo 

winnaar van de The voice of Holland 2016. 
De IKA’90 was vertegenwoordigd door ons zie foto en Nasi Idjo door Paula 

Hinne en ook Wouter Muller was aanwezig. 

Na afloop een gezellig samenzijn in de receptie. 

En natuurlijk was de dag pas compleet met een gezellig etentje na afloop bij 

Ming Kee in Markhof in het centrum van Den Haag. 
 

  
 

  
 

 

Een video van de herdenking van 15 augustus in Enschede is klaar. Hij staat in de 

site van de stichting herdenking. Wilt u het zien dan gaat u naar 

http://www.herdenking-indiemonument-enschede.nl  Daar klikt u op foto’s/ 

video’s. Op de 2e regel ziet u Video Herdenking 2017.Alle foto’s van de 

november koempoelan zijn te zien op de site van Hans Freiboth op de link: foto’s 

koempoelan 26 november 2017 

 

http://www.herdenking-indiemonument-enschede.nl/
https://photos.google.com/share/AF1QipM57st6au0UlLOzdbgh21A9f7ICp3jFNyjSZQ1ZUQZrPM5Ioc8NrCny3-GQdMm6AQ?key=Vzl3MGJxc3ByM2lqTmxLZHNyVTZWM0Y3VnV5ZlR3
https://photos.google.com/share/AF1QipM57st6au0UlLOzdbgh21A9f7ICp3jFNyjSZQ1ZUQZrPM5Ioc8NrCny3-GQdMm6AQ?key=Vzl3MGJxc3ByM2lqTmxLZHNyVTZWM0Y3VnV5ZlR3


8 

Hieronder weer enkele foto’s van de november koempoelan. 
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Leenwoorden uit ´Historiek´ uit het Maleis en Indonesisch  

 

 

Piekeren 
 

Tobben, bepeinzen, overdenken.  

Dit woord is ontleend uit het Maleise en Javaanse begrip “pikir”  

Dat “overleg” of “overdenking” Betekent. 

Het Maleise woord vertoont verwantschap met het Arabische woord “Fikr” 

“het denken” en is uit die taal ontleend. 

 

 

 

Indische Koempoelan Almelo’90   (IKA’90) 2017 

17 december  

Opgave bij Martin de Jonge. Tel: 06-13280788 

Zie Pagina 3 

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

 

Stichting Insulinde Contact (SIC) Hengelo 2017 

 

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 
5 januari 2018 Slamat Datang. Elke eerste vrijdag van de 

maand in de ”kantine van de voetbal vereniging”Aramea” 

Geessinkweg 278-282 (Wesselerbrink) Enschede. Aanvang 13.00 uur einde 

16.30 uur. Opgave maaltijd niet nodig. Tel: 053-4359945 of mail: 

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