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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 

 

 

 

 

 

 

http://www.herdenking-indiemonument-enschede.nl/
mailto:nolkok@home.nl
mailto:marten-de-jonge@hotmail.com
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Beste leden,  
 

De a.s. koempoelan is gepland op:  Zondag 30 september 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:  ”NUSANTARA” 
 

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, 

De vakantiemaanden juli en augustus zijn weer achter de rug. Wij zijn blij met de 

grote opkomst van de afgelopen maanden. Aan allen onze welgemeende dank. Ik 

hoop dat u een fijne vakantie achter de rug heeft of misschien in het najaar nog te 

goed houdt en dat wij allen in een goede gezondheid moge verkeren.  

 

Voor de Pasargangers nog een volgende mededeling: De Pasar Malam Enschede 

is van 28 september t/m 30 september 2018. De laatste dag valt samen met onze 

Koempoelan middag! 

 

De juni Koempoelan werd opgeluisterd door de IKA-gelegenheidsband. Wij 

danken onze muzikale leden voor hun bijdrage. Het mag weer een geslaagd 

optreden worden genoemd. Hartelijk dank. Mocht u interesse hebben in het 

bijwonen van de repetities (vanaf november) op de woensdagavond in het 

scheidsrechters gebouw op de Riet dan bent u van harte welkom. 

 

De contributie-inning voor het jaar 2019 komt weer aan de orde. Volgende 

maand (oktober) krijgt u hierover bericht hetzij per email of per post hoe u uw 

contributie gaat betalen. Het is de bedoeling dat u allen voor 1 december uw 

contributie heeft betaald opdat wij de boekhouding eind december kunnen 

afsluiten. Neem hiervan goede nota en bij voorbaat onze dank hiervoor. 

 

Te uwer informatie het volgende. Namens de Indische Gemeenschap heeft de IKA 

haar deelneming betuigt door het leggen van een bloemstuk bij de 4 mei 

herdenking in Almelo en de herdenking op 14 augustus van de Almelose 

gesneuvelden in Zuidoost-Azië. In Enschede op 15 augustus ter na gedachtenis 

aan de slachtoffers in de Indische Archipel. 

 

De VISDAG in IKA-verband. Het organisatieteam van de IKA-visdag heeft het 

afgelopen jaar een teleurstellende ervaring gehad met het organiseren hiervan. De 

kosten van de afgehuurde vijver, die door de vissers zou worden opgebracht was 

niet toereikend, aangezien de opkomst enorm was tegen gevallen. Wij gaan wel 

een visdag organiseren maar huren géén vijver vooraf. Wij kondigen in oktober op 

een zondag een visdag aan. Eenieder die hieraan wilt meedoen is van harte 

welkom en zoekt zelf een vijver uit tegen betaling bij de eigenaar. De IKA zorgt 

voor de snacks en stelt prijzen voor de winnaars ter beschikking. 
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Dus volgende maand hoort u welke zondag in oktober wij gaan vaststellen. Zegt 

het voort aan uw kennissen en vrienden. Het beloofd een gezellige dag te worden. 

 

Wij hopen u op onze Koempoelan van 30 september 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. 

_______________________________________________________________ 

 

Hierbij weer enkele foto’s van de koempoelan van 24 juni 2018 
 

Met deze link kunt u alle foto’s bekijken.  

Foto’s Koempoelan op 24JUNI 2018 – IKA’90 
 

 

 

 

 

 

 

https://photos.google.com/share/AF1QipO0byvgxJDQNT6N5TJDdnkAWxl9-y0eNDSLJgeEsz2J4WviGCZQ9uGaKdxbTq9ThQ?key=bUVUUG00aHpKMUZhY0phTnpsTGJ2dHFxVWliZkRR
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Herdenkings ceremonies Enschede en Almelo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ook dit jaar hebben we op 15 augustus weer een herdenkingsceremonie gehouden 

bij het Indisch Monument in Enschede.  

Waarbij alle gevallenen uit de WO II in Zuid Oost Azië herdacht werden. 

Onder de aanwezigen de Gedeputeerde van de Provincie Overijssel en 

burgemeesters van de omliggende steden. De herdenking is dit jaar goed bezocht. 

Een mooie ontwikkeling is de constatering dat er veel nieuwe gezichten onder de 

gasten waren. Doorgaans jongeren van de 2e generatie. Gelukkig waren de 

weersomstandigheden tijdens de herdenking uitstekend. Waardoor alle onderdelen 

uit het programma goed tot uiting kwamen. Door de schrijfster Ingrid Dümpel is 

een voordracht gehouden met als thema “verloren kindertijd”.  

Bijzonder was de bijdrage door 2 kleinkinderen , van bestuurslid Paul Amweg en 

de voorzitter vande stichting Eugene Briet, die in het thema van dit jaar een 

voordracht hielden. Gezien de leeftijd en mannier waarop zij hun verhaal vertelden 

kregen we een aantal leuke en emotionele reakties uit de aanwezigen. 

Er zijn weer vele kransen gelegd. o.a door de voorzitters van de IKA en de SIC 

namens de SIKB. Even als voorgaande jaren draait de herdenking op alle fronten 

op de medewerking van onze vrijwilligers. Bij deze de vrijwilligers van de IKA 

onze hartelijk dank. 

Alle medewerkers en vrijwilligers aan deze herdenking dan ook heel hartelijk 

dank voor de inzet en enthousiasme om de herdenking ook dit jaar weer 

professioneel te laten verlopen. 

Nol Kok 
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Even als in Enschede, is er in Almelo op 14 

augustus een herdenkingsdienst gehouden bij 

het monument voor de gevallenen uit Almelo 

in WO II. In Zuid oost Azie. 

Tijdens de ceremonie is er door de Tony 

Kuschel Vz. van de IKA en Eugene Briet 

Voorzitter van de Herdenking in Enschede 

een krans gelegd. 

 

In dit NB wil ik graag nog even de aandacht vestigen op de film  

“Klanken van Oorsprong” van regisseur Hetty Naaijkens-Retel Helmrich. 

Persoonlijk heb erg van haar indrukwekkende documentaire genoten.  

Wie denkt dat ”Klanken van Oorsprong‘ gewoon’ een muziekfilm over 

verschillende generaties Nederlands-Indische muzikanten is, zit er in mijn ogen 

echt naast. Natuurlijk, muziek loopt als een rode draad door de film en er is veel 

goede, mooie en herkenbare muziek in te beluisteren. Echter, tegelijkertijd krijgt 

de kijker een beeld van de impact die de oorlog en de ‘repatriëring’ op de 

verschillende generaties Nederlands-Indische muzikanten hebben gehad: een 

turbulente geschiedenis als last én inspiratie voor prachtige, toonaangevende 

muziek. Klanken van Oorsprong draait momenteel nog in tal van bioscopen in 

heel Nederland. Een must voor elke Nederlander, en Indische Nederlanders in het 

bijzonder. Gaat dat zien! Google op “klankenvanoorsprong” voor de 

speellocaties.in het land. 

Uit de nieuwsbrief van het IHC. 

Nol Kok 

 

 

 

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. 

Maar reserveer de 30e wel voor 

de IKA koempoelan!!! 
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Let op 

Ik wil u er vast op wijzen dat het Nieuwsbulletin van de volgende maand (oktober) 

nu alvast is opgemaakt. 

Daardoor is het niet mogelijk om foto’s van de koempoelan van september in dat 

bulletin te plaatsen. 

Als er foto’s gemaakt worden op de koempoelan van sptember dan kunt u die 

bekijken op onze ika-site en mogelijk de site die Hans Freiboth voor ons verzorgt. 

Hou die dus in de gaten.  
 

 

Leenwoorden uit ´Historiek´ uit het Maleis en Indonesisch Gladjakker, 

Een sluw gemeen listig persoon. Gladjakker is ontleend aan 

geladak, een Maleis woord voor zwerfhond of- er zijn meerdere 

versies in omloop- van gladag, een verkorting van djaran 

gladag , destijds een soort lastpaard. De VOC’ers namen dit 

over als gla-dakker, wat stond voor een gemeen, sluw persoon. 

Onder invloed van het al bestaande gladjanus ontstond uiteindelijk het woord 

“gladjakker”. 

 

Aldus J.W. de Vries in De Nieuwe Taalgids 

 
 

Indische Koempoelan Almelo’90  2018  
30 sept. 28 okt. 25 nov. 16 dec. 
Elke laatste zondag van de maand. M.u.v. de maand december.  

In het wijkcentrum “de Schelf” Opgave bij Martin de Jonge  

Tel: o6-13280788 

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

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  
5 okt. 2 nov. 7 dec.  Elke eerste vrijdag van de maand in de 

kantine van de ”FC Aramea.Geessinkweg278-282 

(Wesselerbrink) EnschedeAanvang 13.00 uur einde 16.30 uur. 
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