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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 

tony.kuschel@gmail.com 
 

1e Secretaris, Vicevoorzitter, Redactie ”IKA Nieuwsbulletin”. 

• Nol Kok,  Oorthuishoek 23,  7546 BX Enschede.    Tel: 053-4760920 

E-mail: nolkok@home.nl       
 

1e Penningmeester.  

• Ilse Bollemeijer,  Steinstrasse 28 48599 Gronau (D) 

rejoizdienstverlening@gmail.com 
 

 

Organisatie interne zaken. 

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

Almelo. Email; marten.de.jonge@outlook.com   Tel: 0546-459580 
 

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 
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Beste leden,  
 

De a.s. Koempoelan is gepland op:    Zondag 29-september- 2019 

Wij starten om !!! LET OP !!!!!     14.00 uur!! 

Wij eindigen om:       17.30 uur. 

Zaal is open om:!!!       13.00 uur. 
 

De koempoelanmiddag 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:   ”Dance ON” 
 

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@outlook.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 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 tijdens de koempoelan/via het formulier op de website. 

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

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

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 27 september t/m 29 september 2019. De laatste dag valt samen met onze 

Koempoelan middag! Zie verderop in het NB. 

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 2020 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 nagedachtenis aan 

de slachtoffers in de Indische Archipel. 

De gehouden VERWENDAG op zondag 1 september is gepasseerd. In het 

volgende bulletin zal het verloop van deze dag uitgebreid aan de orde komen. Wij 

danken alle 70-plussers voor uw aanwezigheid. De komende verwendag wordt 

over twee jaar wederom gehouden. 

Er wordt een samenwerkingsconvenant met de IKA, SIC, Slamat Datang, de 

Stichting Herdenking 1941-1949 en de stichting Pelita over “Context gebonden 

zorg” voorbereid, in SIKB-verband. Deze Context gebonden zorg houdt in, de 

toegang tot en beschikbaarheid van passende zorg en ondersteuning voor de 

Indische gemeenschap te verbeteren. 

De officiële ondertekening van het convenant zal in een later stadium dit jaar 

plaatsvinden. Wij houden u verder op de hoogte in de komende bulletins. 

Wij hopen u op onze Koempoelan van 29 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. 
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foto’s juni Koempoelan, overige foto’s zijn te zien op de IKA site. 
Link naar de foto’s van Danny Severijns op Google https://photos.app.goo.gl/wsAeARifaEr54RLC9 

 

 

 

https://photos.app.goo.gl/wsAeARifaEr54RLC9
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Het huidige bestuur van de IKA  

Foto genomen op de dag van de Indische klederdracht in mei. 

Vlnr. Margie Balfour van Burleigh, Algemene zaken. 

Martin de Jonge, Interne zaken. 

Andrea van ’t oostende, Sociaal contact persoon. 

Nol Kok, Secretaris, Vice Voorzitter, Redactie NB. 

Ilse Bollemeijer, Penningmeester. 

Tony Kuschel,Voorzitter. 

Christien Jacobs, Algemene zaken, Notuliste. 

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

 

Geschiedeniswand ”ontdek je roots”. 

Van 1 t/m 14 Juli hebben we onze 

geschiedeniswand weer kunnen exposeren en 

wel door de stichting het Indisch Erfgoed 

Apeldoorn. 

In het Apeldoorns Cultureel Expo Centrum Daar 

heeft de wand veertien dagen gestaan.  

En is door heel veel mensen bezocht onder een 

zeer goede belangstelling. Mede door organisaties die interesse hebben getoond 

om de wand te huren voor een exposite bij hun vereniging. Met dank de Voorzitter 

van het bestuur van de stichting Indisch Erfgoed Apeldoorn. Ralph Kneefel. 
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Verwendag IKA 70 plus leden. 

Op 1 september hebben we weer een 2 jaarlijkse verwendag gehouden voor onze 

leden van 70 jaar en ouder. Zie het voorwoord van onze voorzitter. We hebben een 

mooi aantal aanmeldingen ontvangen. Wat ons duidelijk maakt dat men de vorige 

verwendagen nog goed weet te herinneren en waarderen. 

De bezoekers zullen worden getrakteerd op lekkere snacks. En het programma is 

heerlijk rustig en sfeervol. Met dans en muziek. Ook zijn er nog enkele aardige 

optredens gepland en natuurlijk is er weer voor een smakelijke maaltijd gezorgd 

door onze beide cateraars. Die er zoals we van hen gewend zijn weer heerlijk potje 

van maken.  

Als ik foto’s ontvang zullen die in het volgende bulletin geplaatst worden.  

Dan hoop ik net terug te zijn van een heerlijke vakantie in Indonesië. 

 

Er is in de zomer periode veel te doen. Zowel in Almelo, de IKA op 29 september 

Huis van Katoen 29 september.  

Alsook in Enschede de Pasar, zie flyer, met de keuze uit drie dagen. Dus ook op 

de vrijdag en zaterdag. 

En Let op de locatie is nieuw. Anders dan u gewend bent  

is het deze keer op de Vliegbasis Twenthe in Hangaar 11. 
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Op donderslag 15 augustus is er in het Blijdensteinpark in Enschede weer de 

jaarlijkse herdenking gehouden, Voor alle gevallenen in de WO II in ZO Azie, bij 

het Indië monument. 

De organisatie ligt in handen van de stichting Herdenking gevallenen in Zuid oost 

Azië 1941-19049. 

De muziek tijdens de herdenkingsceremonie is als vanouds verzorgd door de 

Enschedese politie kapel en het ensemble van Wouter Muller. Door het vertrek 

van Esther Pierweijer, de zangeres van het ensemble, die jaren achtereen het 

Indisch onze Vader ten gehore bracht, heeft Wouter muller het weer voor elkaar 

gekregen om een professionele zangeres, bereidt te vinden deze taak over te 

nemen. Haar naam is Annelies Lamm. Hierdoor is het Indisch onze vader ook dit 

jaar weer op een mooie ontroerende wijze ten gehore gebracht. 

Vanwege de bijzondere belangstelling vanuit de provincie en de omliggende 

gemeenten zijn we dan ook zeer vereerd met de aanwezigheid van de 

Gedeputeerde van de Commissaris van 

de Koning. De Burgemeesters van 

Enschede, Hengelo, Losser, Wierden en 

een wethouder uit Oldenzaal.  

Ook waren er dit jaar twee goede 

sprekers, de Gedeputeerde G.H. Ten 

Bolscher en de Plv. Dir. van het 

Veteraneninstituut de hr. Drs. H. 

Elands. Die de bezoekers wisten te 

raken en bij meerderen bezoekers de 

emoties los maakte. Door diverse organisaties en verenigingen zijn kransen bij het 

monument gelegd Het geheel kan alleen goed verlopen als we de assistentie 

krijgen van de vele vrijwilligers die ons elk jaar weer trouw helpen bij de 

ontvangst en verzorging in de ontvangsttent voor, tijdens en na afloop van de 

herdenking. Daarvoor zijn we alle vrijwilligers bijzonder dankbaar. Gelukkig 

hebben velen onder hen ook die bijzondere band met het verleden waardoor 

inzetbereidheid bijzonder groot is. Wij hopen dan ook volgend jaar weer een 

beroep op deze vrijwilligers te kunnen doen. Ik vermeld dit speciaal omdat een 

groot deel van de vrijwilligers bestaat uit onze Ika leden. Chapeau. 
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Ook de Commissie Indië Monument Almelo heeft zijn jaarlijkse herdenking 

gehouden. En wel op 14 augustus in het Hagenborgh-park. 

Ook hier een delegatie van de IKA die tijdens de ceremonie een krans heeft gelegd 

voor de gevallen militairen uit Almelo in WO II in Z.O Azië. De herdenking had 

een plechtige uitstraling en werd omlijst door koor en zang. 

 

 

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,  

01 sept verwendag 70 + 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. 17 mei, 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  

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

 

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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