
1 

Apr 

i 

2017 
   

2018 
    

 

 

 
 

     

 29-April 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

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 

  

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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Beste leden,  
 

De a.s. koempoelan is gepland op: Zondag 29 april 2018 

Wij starten om !!!       14.00 uur!! 

Wij eindigen om:      17.30 uur. 

Zaal is open om:!!!      13.00 uur. 
 

De koempoelan middag 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:  ”QUINT” 
 

De maaltijd wordt bereid door:    Kenti Martini 

De Indische snacks door:     Warung Sama Sama  

Er wordt een Bingo gehouden:    met mooie prijzen. 
 

Aanmelding Koempoelan.  

Bij Martin de Jonge. t/m/woensdag voor de a.s. koempoelan tel: 0546-459580 

Mobiel;06-13280788  E-mail; marten-de-jonge@hotmail.com 

Afmelding voor een koempoelan: 

Voor leden die op de vaste-lijst staan met eten; en verhinderd zijn, moeten 

zich afmelden vóór donderdag 12.00 uur. 

Na dit tijdstip is de opgave voor het aantal benodigde maaltijden aan de 

cateraar doorgegeven. 

En bent u bij afmelding, de kosten van de maaltijd aan ons verschuldigd. 
 

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

aangemeld. Aangezien wij bij de voorbereiding, zoals de catering en inrichting 

van de zaal, rekening houden met het aantal aanmeldingen, hebben wij op dat 

moment dan ook een tekort aan de vooraf geplaatste tafels, stoelen en snacks bij 

de koffie. Geeft u zich a.u.b. tijdig op. 

Tevens vragen wij u, als u van te voren weet dat u, later dan een half uur na 

aanvang koempoelan binnen komt, dit bij aanmelding ook even 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 lidmaatschap kan tijdens de koempoelan  

of via het opgaveformulier op de website. 

mailto:marten-de-jonge@hotmail.com
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Van de voorzitter, 

Wij houden onze koempoelan op 29 april a.s. Na een lange en koude 

winterperiode zien wij weer uit naar fijne en misschien ook nog warme dagen.  

Wij hopen dat op deze zondag het zonnetje voor ons schijnen mag en dat wij die 

griepplaag achter ons kunnen laten! 

De Busreis naar de Tong Tong Fair, Den Haag is op vrijdag 1 juni a.s.  

De sluitingsdatum voor de aanmelding is 10 mei 2018. Er is veel animo hiervoor. 

U kunt zich opgeven bij Margje Balfour van Burleigh 06-23871985 of per email: 

margie.balfour@home.nl. Degene, die zich al hebben opgegeven verzoek ik om 

tijdig het bedrag over te maken. Uw zitplaats in de bus is pas geldig als wij uw 

betaling hebben ontvangen. Alvast bedankt voor uw medewerking. Het belooft 

weer een gezellig dagje uit te worden.  

Het aanmeldformulier treft u aan als bijlage in het boekje.  

De afgelopen paaskoempoelan is weer een gezellige en sfeervolle middag 

geweest. Vele positieve reacties van onze leden heb ik mogen aanhoren en het 

verblijd ons bestuur dat u allen het zo heeft ervaren. De dansgroep Hawaiian 

Fantasy, die al enige jaren voor ons heeft opgetreden en voor onze 

paaskoempoelan helemaal uit Den Helder is overgekomen, heeft als toegift voor 

ons een Live Band meegenomen om deze paasmiddag geheel in Hawaiian sfeer op 

te luisteren. 

Onze welgemeende dank voor deze geste. Wij hopen het komende jaar weer op ze 

te mogen rekenen. 

Mededeling omtrent de band in april. Het optreden van de band Pete en Instead is 

afgelast. Het overlijden van Pete Tönjes heeft ons bijzonder getroffen. Diverse 

jaren hebben zij de muziek voor ons verzorgd. Het verdriet met de familie en 

vrienden van de band hebben wij mogen delen. Als vervangende band treedt deze 

maand voor ons op de band QUINT.  

Wij hebben op de ALV het verzoek gekregen om op meerdere koempoelans 

enkele kraampjes met allerhande artikelen ten toon te stellen. Bij deze hebben wij 

twee standhouders bereid gevonden om op onze april koempoelan hieraan gevolg 

te geven. Bedankt voor deze geste. 

 

Bij deze roep ik u alvast aan, dat in de Mei koempoelan de Indische Klederdracht 

het thema van deze middag is. Graag zou ik u, zoveel mogelijk in Indische 

Klederdracht op de koempoelen begroeten. Het is niet verplicht hoor! Ook aan de 

heren het verzoek hieraan gevolg te geven. Alvast bedankt voor jullie 

medewerking in deze. O, ja .. Voor eenieder, die in klederdracht op de 
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Koempoelan komt hebben wij een leuke verrassing in petto zowel voor de dames 

als de heren. Ayooo lui…. Doen ja!. 

Rest mij nog u allen hartelijk welkom te mogen heten op 29 april a.s. Een goed 

humeur en een dosis enthousiasme maakt deze middag tot een succes. Tot ziens! 

Met vriendelijke groeten 

Tony Kuschel, uw voorzitter. 
_________________________________________________________________________________________________________ 

 

Dit bord gezien bij Toko Oen in Semarang. 

 

 

 

 

 

Eten wij hier een lumpia of een 

Lunpia. 
Wie het weet mag het zeggen. 
 

 

 

Uit de nieuwsbrief van het Indisch Herinneringscentrum Den Haag. 

Het nieuwe jaar is weer in volle gang. Zeker nu wij als 

Indisch Herinneringscentrum in Den Haag gevestigd zijn 

in de Sophialaan 10. Het herinnerings-centrum wordt hier 

een belangrijke pijler van Sophiahof: de nieuw te vormen 

centrale ontmoetings- en herinneringsplek waar de 

Nederlands-Indische geschiedenis, van toen naar nu, 

centraal staat. We voelen ons helemaal thuis en zijn hier warm ontvangen. Dank 

ook voor de vele positieve reacties van u.  

NIEUWE LENTE, NIEUW GELUID  

Wat zijn de eerste maanden van het jaar voorbij gevlogen. Het is alweer voorjaar. 

Hier op de Sophiahof vliegen de krokusjes de grond uit, ondanks de kou, maar 

dankzij de zon. Wij hebben ondertussen niet stil gezeten. Zoals u kunt lezen in 

deze Nieuwsbrief, bruist het Indisch Herinneringscentrum van de activiteiten. We 

verheugen ons op de mooie programma’s die we voor u in het vooruitzicht hebben 

en werken hard om die te realiseren. Over de inhoud van onze programma’s, 

vertellen wij u in onze nieuwsbrieven. We hopen u bij onze activiteiten te mogen 

verwelkomen. Afgezien van alle werkzaamheden omtrent onze programmering, 

zijn we nog altijd druk in de weer met de voorbereidingen van de aankomende 

verbouwing van de Sophiahof, zodat we later dit jaar aan u de tentoonstelling 

Vechten voor Vrijheid kunnen presenteren. 
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Pasar Festival Djempol 

De Pasar Malam in het EXPO Center in Enschede, zal dit jaar plaatsvinden  

op 28-29 en 30 september. Zet het alvast in uw agenda. 

 

Gebruik deze link;  Foto’s Paaskoempoelan IKA’90 maart 2018 

van Hans Freiboth, om Alle foto’s te bekijken. 
 

Hier weer enkele foto’s van de Paaskoempoelan 25-maart 2018 
 

     
 

     
 

     
 

 

 

https://photos.google.com/share/AF1QipN0zomWexoPfHDD3KTrGHrLzPz3wWZEsU_oY43W7vquLWOVnjM3QeseKZvwN9xlBg?key=MF9pQ1Y0Z1ZxX0hSWVRHd210OWx1Nkd1YVJYaXV3
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Indische Koempoelan Almelo’90  2018  
29 apr. 27 mei, 24 juni, 30 sept. 28 okt.  

25 nov. 16 dec. 
Elke laatste zondag van de maand. M.u.v. febr. mrt. en december. 

In het wijkcentrum “de Schelf” Opgave bij Martin de Jonge Tel: o6-13280788 

-----------------------------------------------------------------------------------. 
Stichting Insulinde Contact (SIC)  2018. 

20 apr. 18 mei, 15 jun.  

17 aug. 21 sep. 19 okt. 16 nov.21dec.  

Elke derde vrijdag v/d maand. In het: “Twentse Ros” Twekkelerweg 227, 

7553LX Hengelo. Aanvang 13.30 uur einde 16.30 uur. Opgave; Ben 

Pelupessy: 074-2508892 of Sacha de Wilde 074-8507865  of 06-33796596 

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

Stichting Slamat Datang.  2018  

4 mei. 1 jun. 3 aug. 7 sep. 5 okt. 2 nov. 7 dec. 

Elke eerste vrijdag van de maand in de kantine van de ”FC Aramea. 

Geessinkweg 278-282 (Wesselerbrink) Enschede.  

Aanvang 13.00 uur einde 16.30 uur.  
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