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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 

  

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 
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Beste leden,  
 

De a.s. koempoelan is gepland op:  Zondag 27 mei 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:  ”NOCOMMOTION” 
 

De maaltijd wordt bereid door:    Warung Sama Sama  

De Indische snacks door:     Kenti Martini 

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, 
 

Meimaand: 4 mei dodenherdenking; 5 mei Bevrijdingsdag; 10 mei 

Hemelvaartsdag; 13mei Moederdag; 20 en 21 mei Pinksteren; 27 mei Ika 

Koempoelan.    

Deze mei-Koempoelan op zondag 27 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 band NOCOMMOTION. 

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. We prikken een datum voor de visdag. Eenieder kan 

op persoonlijke titel hieraan deelnemen. De snacks wordt u door de IKA 

aangeboden. 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 de TTF Den Haag op 

vrijdag 1 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 36 aanmeldingen 

voor de BUSREIS en er kunnen nog 14 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. 

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 27 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. 
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Hier weer enkele foto’s van de koempoelan van 29-april 2018 
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Wilt u alle foto’s zien die gemaakt zijn, tik dan Danny Severijns in, op 

google en dan op “danny severijns - Google+” en u ziet het album waar u 

op kunt klikken. 
 

Op 4 mei is de nationale dodenherdenking op de Dam 

gehouden. 

Als afgevaardigde van onze stichting en vereniging hebben 

wij (Eugène Briët met zijn zoon en met Cisca en ik) op 

uitnodiging deelgenomen aan deze herdenking. 

De Herdenking met een ontvangst en openingsprogramma 

in de Nieuwe Kerk op de Dam vindt altijd in een bijzondere sfeer plaats. 

Mede door de aanwezigheid van de Koning en de Koningin. Daarin 

komen aspecten als het thema van de dag de sprekers en passende muziek 

aan de orde. 

Aansluitend het programma op de dam en de 2 minuten stilte,  

Al met al, een ervaring die wij nu voor de derde keer mochten beleven en 

die als altijd weer diepe indruk maakte. 

Nol Kok. 

______________________________________ 

Van Ben Adriaans hebben wij een mooi groot doek met opschrift Indische 

koempoelan Almelo gekregen. Het is de bedoeling dat we 

het doek tijdens de koempoelans kunnen ophangen. 

Helaas is het niet nog inbeeld gekomen op de foto’s van 

deze maand. Maar in het volgende nieuwsbulletin laten we 

dat wel zien. 

Ben, in ieder geval bedankt voor het gebaar waaruit duidelijk blijkt dat je 

een goed gevoel hebt bij de IKA en op deze manier een extra bijdrage 

levert aan de goede sfeer in onze vereniging. 
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Klederdracht 
 

In het voorwoord van de voorzitter roept hij u allen op om bij de komende 

koempoelan in Indische klederdracht 

te verschijnen. Wij hopen er op dat u 

daar massaal gevolg aan geeft. 

Evenals de voorgaande jaren is het 

altijd weer een fantastisch en mooi 

en sfeervol gezicht om de dames 

binnen te zien komen in een mooie 

sarong kebaya of iets in Indische 

sfeer.  

En natuurlijk ook de heren verhogen de sfeer als zij in een origineel batik 

shirt verschijnen. Zorg dat u er ook bij staat op een mooie groepsfoto de 

komende koempoelan. 

___________________________________________________________ 

Loempia 
Het Indonesische woord “lumpia (tot 1972 loempia)  

is afkomstig van het Chinese Lun Pia (潤餅),  

dat zoiets betekent als ‘zachte pannenkoek’. 
 

 

 

 

 

 

Daarmee is de vraag wat het is, in het NB van vorige maand, opgelost. 

Ik eindigde toen met de vraag “wie het weet mag het zeggen”. 

In Historiek ontdekte ik het antwoord. 

__________________________________________________________ 

†  Op 4 april is de Hr. Henk Koopman op 82 jarige leeftijd overleden.  
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De 1e Editie “ Where East Meets West “ in Almelo. 
Zondag 3 juni van 11.00 – 22.00u. 

Partycentrum Aylin – DOLLE PRET – Noordbroek 2 – 7604 BL Almelo. 

Een multiculturele Pasar met veel live muziek zang en dans 

En natuurlijk lekkernijen uit diverse landen. 

Ook ten bate van kindertehuis CALEBHOUSE op Ambon. 

Komt u ook gezellig snuffelen en genieten!! 

Tijdens de koempoelan tickets voor de speciale prijs van € 5,00 pp.  

(ad kassa € 8,00) 

________________________________________________________________ 

 
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. 

 

 

 

 

 
Indische Koempoelan Almelo’90  2018  
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. 

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  

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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