
1 

 Apr 

i 

2017 
   

 2019 

   

 

 

 
 

     

 28 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   (Vacature) 

 

Organisatie interne zaken. 

 Martin de Jonge,  J. Jongkindstraat  57, 7606 KE Mobil: 06-13280788 

Almelo. Email; marten.de.jonge@outlook.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: 06-20392274 

 

 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@outlook.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 28 april 2019 

Wij starten om !        14.00 uur!! 

Wij eindigen om:       17.30 uur. 

Zaal is open om:!!!       13.00 uur. 
 

De koempoelan vindt plaats in: Het wijkcentrum “De Schelf” 

Binnenhof 53, 7608 KH, Almelo. Telefoon: 0546 – 860778 
 

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:   ”ROLLS CHOICE” 

Pelita Adviseur Theo Boiten:     Aanwezig 

 

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@outlook.com 

Afmelding voor een koempoelan: 

Als de leden die op de vaste-lijst staan met eten, verhinderd zijn, moeten zij zich 

vóór donderdag 12.00 uur afmelden. 

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 en stoelen en snack bij 

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

Als u van te voren weet dat u, later dan een half uur na aanvang koempoelan 

binnen komt, geef dit bij aanmelding ook even door. 
 

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 via het formulier op de website. en de koempoelan.  

 

 

mailto:marten.de.jonge@outlook.com
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Van de voorzitter, 

Wij houden onze Koempoelan op 28 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 afgelopen Paaskoempoelan was weer een gezellige en sfeervolle middag. 

Vele positieve reacties van onze leden heb ik mogen aanhoren en het verblijdt ons 

bestuur dat u allen het zo heeft ervaren. De dansgroep Hawaiian Fantasy, die al 

enige jaren voor ons optrad 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. 
 

Bij deze zeg ik u alvast, dat voor de Mei Koempoelan de 

INDISCHE KLEDERDRACHT het thema van deze middag is.  

Graag zou ik u, zoveel mogelijk in Indische Klederdracht op de Koempoelan 

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 

Koempoelan komt hebben wij een leuke verrassing in petto zowel voor de dames 

als de heren. Ayooo lui…. Doen ja!. 
 

Op zaterdag 15 juni wordt in RUMAH KITA in Wageningen een Mini Pasar 

Malam gehouden. Verderop in dit bulletin vindt u nadere informatie hierover. 

Noteer deze datum alvast! 
 

Onze VERWENDAG op zondag 1 september 2019 staat weer op de agenda. Het 

is bedoeld voor onze 70-plus leden uiteraard. Daar wij in de maand juli en 

augustus geen Koempoelan houden willen voor 10 juni 2019 van u vernemen of u 

op de verwendag aanwezig bent. U dient zich vroegtijdig op te geven bij Marten 

de Jonge. Wij zijn bezig om het dagprogramma vast te stellen maar zijn 

afhankelijk van uw deelname. Dus reageer snel. Bij voorbaat onze dank voor uw 

welwillende medewerking. Degene, die in 2019 al 70 jaar zijn of nog worden dit 

jaar zijn van harte welkom. Neem hier goede nota van.  

 

Rest mij nog u allen hartelijk welkom te mogen heten op 28 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. 
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Foto’s van de koempoelan van 31 maart 2019 
Deze en overige foto’s van de Koempoelan zijn te zien op de IKA site.  

En deze link.   https://photos.app.goo.gl/ky6B6MfjGfxrZ3Fy7 

https://photos.app.goo.gl/ky6B6MfjGfxrZ3Fy7
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Woorden die je uit een andere taal overneemt noem je 

leenwoorden. 

Veel Maleise en Indonesische woorden zijn via het personeel 

van de VOC, zeelieden en reizigers in het scheepsjargon 

terechtgekomen en via die weg in de Nederlandse taal beland. 
Overigens is de Nederlandse invloed op het Maleis-

Indonesisch veel groter geweest dan andersom. Er bestaan ongeveer 8000 

woorden in de Indonesische taal die zijn ontleend aan het Nederlands.  

 

Prauw: Indonesisch vaartuig. De taalkundige Pieter Johannes Veth, schreef in 

1889 over dit woord: Vernederlandst uit het Javaanse en Maleise prahoe, perahoe 

of praoe, is zeker een van de meest bekende en gebruikte onder de inlandse 

woorden, die eerst in Indië, later ook, waar over Indië gehandeld wordt, in 

Nederland, in onze taal zijn opgenomen.  

Over de Indië monologen 

In het Wilmink Theater in Enschede zal er op 8 mei  een voorstelling worden 

gehouden met diverse Indische artiesten en schrijvers. Aanvang 20.00 uur. 

 Naar Enschede komen, Adriaan van Dis, Yvonne Keuls, Ernst Jansz, Reggie Baay 

Met live muziek van Astrid Seriese en Erwin van lichten. Ook zal er een 

randprogramma zijn in foyer: door Ruud Hoemakers en Wouter Muller, met o.a.  

Indische dans, anklung en liederen van het koor Intervocaal o.l.v. Diet Gerritsen.  

 

 

 

 

 

 

En o.a. de opstelling van onze: geschiedeniswand “ontdek je roots”. 

Aanmelden en kaartverkoop via de website van het Wilmink Theater in Enschede. 

Tik: de indie monologen Enschede. En u krijgt alle informatie. 
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http://www.indischherinneringscentrum.nl/ 

De nieuwe website van het IHC Indisch Herinneringscentrum, is gereed. 

Het IHC is digitaal in een mooi, nieuw jasje gestoken. De website bestond tien jaar 

en was aan vernieuwing toe. Hierboven vindt u de link naar de vernieuwde site. 

Kijk dan ook naar de prachtige website van Museum Sophiahof die sinds een 

maand online is. 

Klik eens op de link  om te zien hoe het er nu uitziet en hoe gebruiksvriendelijk 

het werkt. Hiermee blijft u ook op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de 

verbouwing en aanpassingen van het nieuwe onderkomen in de Sophiahof in den 

Haag. Die waarschijnlijk in juni gereed zullen zijn.  

Het is inmiddels alweer april. De verbouwing verloopt voorspoedig en volgens 

schema. De Sophiazaal is laatst zelfs omgebouwd tot een waar test lab voor het 

educatieve MBO-programma Plekken met een verhaal: een samenwerking tussen 

vijf herinneringscentra, musea en mbo-instellingen. Met dank aan St. Musea en 

Herinneringscentra ‘40-‘45.. 

 

Adres is Sophialaan 10 

2514 JR Den Haag 

T +31 (0)70 200 25 00 

info@indischherinneringscentrum.nl 
 

Hetzelfde geldt ook voor onze website van de IKA. 

Ook die is aangepast aan de laatste ontwikkelingen van het werken en kijken op 

het internet. Omdat het ook nog publieksvriendelijker is geworden voor de 

gebruiker en niet onbelangrijk ook sneller. Kijken Jah. 

www.indischekoempoelan.nl/almelo 
 

 
 

 

 

http://www.indischherinneringscentrum.nl/
mailto:info@indischherinneringscentrum.nl
http://www.indischekoempoelan.nl/
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Beste mensen,  

In het vorig NB is vermeld dat er plannen waren op 15 juni naar de Mini  Pasar 

Malam van het verzorgingstehuis Rumah Kita in Wageningen te gaan. 
 

We hebben inmiddels nadere informatie ontvangen en een offerte over de kosten 

van de bus. Helaas moeten we u mededelen dat wij de bus kosten dermate hoog, 

vinden, dat de bijdrage die we dan moeten vragen aan de deelnemers om minimaal 

uit de kosten te komen, niet in verhouding staat met het gebodene. Hierdoor 

menen wij het niet te kunnen verantwoorden om het voorgenomen plan door te 

laten gaan.  
 

Het blijft natuurlijk een ieder vrij om op die dag naar Wageningen te gaan. Wij 

hebben de ervaring van voorgaande jaren dat het er heel gezellig is. Het is niet erg 

groot maar er zijn veel leuke kramen en andere activiteiten op gebied van muziek 

en dans. Misschien een idee om er op eigen gelegenheid naar toe te gaan, of samen 

met anderen te rijden. Tevens een gelegenheid het Tehuis eens te gaan bekijken of 

informatie in te winnen over de woonsituatie aldaar.  

Namens het bestuur.  

Nol Kok 
 

Jaaroverzicht koempoelans van deze regio 

 
Data Koempoelans in Almelo, Hengelo en Enschede. 
 

Indische Koempoelan Almelo IKA’90 2019 

20 januari, 24 februari, 31 maart, 28 april, 26 mei, 30 juni,  

29 september, 27 oktober, 24 november, 22 december, en 20 jan. 2020 

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

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

   

 
 

Stichting Insulinde Contact (SIC) Hengelo 2019. 
 

18 Jan. 15 feb. 15 mrt. 19 apr. 17mei, 21 jun. 16 aug. 20 sep.  

18 okt. 15 nov. 20 dec. 

Elke keer op de derde vrijdag v/d maand. In het: “Twentse Ros” 

Twekkelerweg 227, 7553LX Hengelo. Aanvang 13.30 uur  

Opgave; Ben Pelupessy: 074-2508892 of Sacha de Wilde 074-8507865   

of 06-33796596 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Stichting Slamat Datang. Enschede 2019  
 

1 feb. 1 mrt. 5 apr. 3 mei. 7 jun. 2 aug. 6 sep. 4 okt. 1 nov. 6 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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