
1 

 Apr 
i 

2017 
   

2018 
    

 

 

 
 

     

 25-november 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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- 

 

 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 25-november 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:  ” TOOLS” 
 

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

Er hebben zich al diverse standhouders opgegeven. Verderop in het bulletin leest u 

meer hierover. 

Verder wordt op 16 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. 

 

Zeker wil ik U al nu op attenderen, dat voor de KERST koempoelan op 16 

december 2018 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 het volgende! Denkt u erom de contributie voor het 

volgend jaar (2019) voor 20 November a.s. te voldoen. Bij voorbaat onze dank 

hiervoor. In het NB van deze maand een factuur voor degene die nog niet betaald 

hebben. 

 

De laatste maand van het jaar 2018 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.  
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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 25 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  
 

 

 

 

zondag 21 oktober dit jaar was er weer een visdag georganiseerd .in de Broekbeke 

visvijvers voor de visliefhebbers in de IKA. 

Het was een stralende dag mooi weer weinig wind, dus uitstekend visweer. 

Zoals afgesproken waren Tony en ik om 12.00 uur in het restaurant van Broekbeke 

aanwezig om de vissers welkom te heten. 

Wij hebben tot 13.00 uur gewacht maar wie er kwam opdagen?  Niemand!!  

Helaas!   Het viel ons natuurlijk wel tegen. En wij vragen ons dan ook af waarom er 

niemand gehoor heeft gegeven aan de oproep. 

Vooraf hebben er wel een aantal enthousiaste visliefhebbers te kennen gegeven dat 

ze zouden komen. 

De organisatie deze keer was zo geregeld, dat men zonder opgave vooraf, zelf een 

vijver konden uitzoeken waarin ze wilden vissen en voor hoelang. 

Wij hadden alleen de aanvangstijd bepaald. 

Voor een visdag volgend jaar, gaan we weer een opgave vooraf regelen. Zodat er 

meer en zekerheid en waarschijnlijk ook duidelijkheid vooraf zal zijn over het 

aantal deelnemers, welke vijver en kosten voor zo’n IKA visdag zijn. 

Het zou bijzonder jammer zijn als zo’n leuke dag voor het sociaal onderlinge 

contact niet meer door zou gaan. 

Nol Kok 

 

De VERWENDAG (voor onze 70-plussers) voor het jaar 2019. 

Uw bestuur denkt nu aan een dag begin september in 2019.  

Zodra de datum is vastgelegd is hoort u van ons. 

De organisatie van deze dag vereist nogal wat voorbereiding.  

Daarom is het van belang vroegtijdig onze plannen uit te werken en wij hopen u op 

de Algemene Leden Vergadering in februari op de hoogte te kunnen brengen.  
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Foto’s van de koempoelan van 28 oktober. 
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Pelita bijeenkomst naoorlogse generaties 

 

Op 27 oktober was er weer een Pelita ontmoetingsdag georganiseerd in Baarn. 

Onder leiding van Nynke van Zwol, Antropologe van de St. Pelita. 
 

Er is een inleidend verhaal verteld van het ontstaan en tot stand komen van het 

nieuwste boek van Reggie Baay, “het kind met de Japanse ogen.” 
 

Daarin verteld hij over het leven van zijn ouders in Indonesie en de gevolgen van 

de tijd dat zijn vader als krijgsgevangene aan de Birma spoorweg werkte en na 

de oorlog in het KNIL ingezet is bij de acties in de Bersiap periode die na het 

beëindigen van de WOII ontstond.  

De veerkracht die zij opgebracht hebben om hier weer een nieuw bestaan op te 

bouwen en de invloed die de ontberingen van de oorlog hebben gehad op de 

opvoeding van de kinderen. 

Die veerkracht was het thema van deze ontmoetingsdag die Reggie Baay heeft 

aanzet tot de uitwisseling van zijn ervaringen met de aanwezigen. 

Reggie Baai is een onderhoudende spreker die met gevoel voor humor en 

ingetogenheid zijn ervaringen die hij in zijn boek verteld overbrengt. 

Met de huidige zelfkennis en ook soms zelfspot, bij de aanwezigen reacties kan 

ontlokken over hun eigen ervaringen tijdens hun opvoeding. Voor enkele waren 

die zeer overeenkomstig tot emotioneel toe. 

Zo ontstond er een interessante en leerzame discussie en uitwisseling van 

ervaringen. Uiteindelijk was er geen tijd meer om het geplande programma met 

korte workshop tussendoor uit te voeren. Maar iedereen ging met een voldaan 

gevoel naar huis. 

Bij zo’n gelegenheid die voor iedereen toegankelijk is, is zeker het niet 

uitgesloten dat je kennissen ontmoet waarvan je vooraf geen idee had dat ze hier 

ook in geïnteresseerd waren of met zo’n zoektocht naar hun verleden bezig zijn. 

Bij ons was dat wel het geval. 

In een het nagesprek was er gelegenheid tot het stellen van vragen. 

Natuurlijk was het boek van Reggie daar te koop met een handtekening van de 

auteur persoonlijk. 
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Al met al vonden wij het weer een interessante en inspirerende dag die een 

vervolg krijgt. Op 15 december is er weer een samenkomst dag gepland. 

Spreker en thema zijn nog niet bekend. 

Maar zeker een aanrader voor geïnteresseerden. 
 

Voor Informatie: mail met Nynke van Zwol.   N.van.Zwol@pelita.nl 
 

Nol en Cisca Kok 
 
 

  

 

 

 

 

Achtergrondinformatie Maleise en Indonesische leenwoorden 
 

De uitdrukking Oost-Indisch doof zijn betekent dat je doet alsof je 

iets niet hebt gehoord. Wat heeft dit gezegde met het voormalige 

Nederlands-Indië van doen? 

Het gezegde ‘Oost-Indisch doof zijn’ bestaat sinds de negentiende eeuw in de 

Nederlandse taal.  
 

De eerste vermelding op ”Delpher” staat in de Arnhemsche Courant van 25 juni 

1835. In de zeventiende eeuw was er overigens een ander gezegde gangbaar, maar 

zonder het adjectief ‘Oost-Indisch’: ‘den doove maken’ of ‘den doove spelen’. 

Deze uitdrukking betekende hetzelfde als Oost-Indische doof zijn maar is later 

verdwenen. 

Het is onomstreden dat ‘Oost-Indisch doof zijn’ gerelateerd is aan de voormalige 

Nederlandse kolonie in de Oost. Maar over de precieze herkomst van de 

uitdrukking doen meerdere theorieën, in totaal drie, de ronde. 

1e Volgens Van Dales Groot Uitdrukkingenwoordenboek (2006) komt de 

uitdrukking Oost-Indisch doof zijn uit de negentiende eeuw en hangt de herkomst 

samen met het feit dat het in Nederlands-Indië erg warm was. De Indische 

bevolking vond het vaak té warm om te werken en deed dan alsof ze de opdrachten 

van hun Nederlandse bazen niet goed hoorden. 

2e Andere verklaarders wijzen op Indische vorsten als herkomst van Oost-Indisch 

doof zijn. Zij hadden een hekel aan de Nederlandse overheersers en deden daarom 

regelmatig alsof ze opdrachten niet begrepen. Ze hielden zich Oost-Indisch doof en 

wisten zo vaak uitstel te krijgen voor klussen waar ze geen zin in hadden.  

mailto:N.van.Zwol@pelita.nl
https://historiek.net/thema/delpher/
https://www.delpher.nl/nl/kranten/view?query=oost-indisch+doof&page=4&sortfield=date&coll=ddd&identifier=ddd%3A010150152%3Ampeg21%3Aa0003&resultsidentifier=ddd%3A010150152%3Ampeg21%3Aa0003
https://historiek.net/gouden-eeuw/
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3e “Er zijn voorbeelden dat matrozen, reizigers, fortuinmakers, enz. uit Oost-Indië 

komende zich arm of doof of wel beiden tegelijk hielden, om hunne familiën te 

beproeven. ”Door te doen alsof ze doof waren, konden de matrozen erachter komen 

wat de achterblijvers over hen zeiden. Waren zijn ‘geliefden’ wel echt blij dat de 

persoon in kwestie uit Oost-Indië was teruggekeerd? Of, als de matroos 

pretendeerde volledig berooid te zijn teruggekeerd: ging het de achterblijvers om 

het geld of om de persoon?  
 

Slot: Het is al met al niet precies duidelijk welke verklaring correct is. Alle drie 

verklaringen klinken wat Historiek betreft aannemelijk. Wie weet welke theorie de 

juiste verklaring biedt, mag het zeggen 

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

Indische Koempoelan Almelo IKA’90  2018  
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 

-----------------------------------------------------------------------------------. 
 

Koempoelan: Stichting Insulinde Contact (SIC)  2018. 

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 06-3796596 

 
 

 

Koempoelan: Stichting Slamat Datang.  2018  
  7 dec.  Elke eerste vrijdag van de maand in de kantine van de 

”FC Aramea. Geessinkweg278-282 (Wesselerbrink) Enschede.  

Aanvang 13.00 uur einde 16.30 uur. 
 

Voor de koempoelan van de Slamat Datang van 7 december is 

gevraagd aan de aanwezigen om in traditionele Indonesische 

klederdracht naar de koempoelan te komen. Om op deze manier de 

laatste koempoelan van dit jaar in een leuke sfeer en ambiance af te  

sluiten. 
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