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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 

 

Secretaris, Vicevoorzitter, Redactie ”IKA Nieuwsbulletin”. 

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

E-mail: nolkok@home.nl       
 

• 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 

 

• Coby de Boer, Meerstraat 24, 1353AX Almere   Tel: 06-46415767 

c.deboer@kpnmail.nl 

•  

====================================================== 

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-oktober 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:   ”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@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 middels een opgaveformulier, 

tijdens de koempoelan of via de IKA website. 

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

Het laatste kwartaal van het jaar 2019 is aangebroken. In de maand november 

houden we onze Koempoelan met een MINI-bazaar. De standhouders kunnen op 

de gebruikelijke wijze wederom opgeven bij Martin de Jonge. 
 

Verder wordt op 22 december onze Kerst-koempoelan gehouden. Het belooft weer 

een gezellige en sfeervolle kerstviering te worden. 
 

LET OP! Op zondag 27 oktober (onze Koempoelan-middag) is het einde van de 

zomertijd en dan gaat de klok 1(één) uur terug! Neem hiervan notitie opdat u op 

tijd bij de Koempoelan aanwezig bent. 
 

In de maand november ontvangt u de gebruikelijke aankondigingsbrief (Voor 

diegene, die geen automatische incasso hebben aangegeven) ten behoeve van de 

contributie voor het jaar 2020.  

Wij verzoeken U om voor 1 december het bedrag over te maken opdat wij een 

beter overzicht kunnen verkrijgen van de ontvangen contributie over het afgelopen 

jaar 2019. Het voorkomt vele onnodige vragen op de Algemene Ledenvergadering 

in februari 2020.  

Misschien wat aan de vroege kant, maar het is zeker niet verkeerd als u onze kerst-

koempoelan wilt bezoeken dat u zich in NOVEMBER al opgeeft bij Martin de 

Jonge. Voorkom een teleurstelling en reageer snel. Bij voorbaat dank hiervoor. 
 

De VERWENDAG op 1 september jl. is door 160 personen bezocht.  Het bestuur 

heeft heel veel adhesiebetuigingen aangehoord. Wij hopen dit nog in lengte van 

jaren te mogen organiseren. Allen bedankt voor uw aanwezigheid op deze dag. 
 

Uw bestuur heeft geconstateerd dat in de afgelopen maanden het bezoekersaantal 

drastisch is afgenomen. Doordat onze vaste lasten hoger zijn dan onze inkomsten 

(door een grote afwezigheid van vele leden om welke reden dan ook) hebben wij 

nu al onze financiële reserves moeten benutten om onze uitgaven te kunnen 

normaliseren. 
 

Wij gaan op 17 oktober met ons bestuur bespreken hoe wij voor het jaar 2020 een 

bezuinigingsplan kunnen opstellen om onze vereniging weer uit deze financiële 

situatie te krijgen.  
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Wij komen hier later op terug en informeren u in de komende bulletins.  

U bent allen van harte welkom op onze Koempoelan.  

Zonder uw aanwezigheid zal het bestaan van onze Koempoelan worden bedreigd.  

Tot zover onze financiële situatie. 

 

Wij hopen u op de Koempoelan van 27 oktober (denk aan de zomertijd!) te mogen 

begroeten. Een goed humeur en een dosis enthousiasme maakt deze middag tot 

een succes! Tot ziens! Met vriendelijke groet 

Tony Kuschel, uw voorzitter 

 

Automatische incasso en acceptgiro’s. 

De aanmeldformulieren voor automatische incasso is door een 70-tal leden 

ingevuld. Dit is wederom zo’n 40 % van ons ledenbestand. Omstreeks 1 november 

zal de contributie van uw bank- of girorekening worden afgeschreven en op de 

bankrekening van onze Koempoelan worden bijgeschreven. Vooraf krijgt u bericht 

van onze Rabobank dat de contributie 2020 van uw rekening zal worden 

afgeschreven. Onze dank voor uw medewerking in deze. 

De overige leden hebben aangegeven gebruik te maken van het gebruikelijke 

Internet bankieren. Deze categorie (50%) zorgt er zelf voor dat zij hun contributie 

overmaken. Met de verdeling van het Bulletin van de maand November treft u een 

herinneringsbrief aan. Graag het verzoek om de contributie voor 1 December over 

te maken. 

Als laatste optie geldt (10% contante betaling): de contributie in de maand 

november CONTANT aan de kassa te betalen. Misschien is Pinbetaling aan de 

Kassa een van de opties in de toekomst. U kunt per PIN betalen, maar er komt 

0.60 eurocent erbovenop. 

Bij voorbaat onze dank voor uw medewerking in deze. Kies u alsnog voor 

automatische incasso geeft dit dan door aan uw penningmeester Tony Kuschel. 

Namens het voltallig bestuur van de IKA’90. 

 

Ons digitale nieuwsbulletin in 2020 

Naar aanleiding van onze enquête zijn ruim 70 leden, die hebben aangegeven het 

Nieuws Bulletin (NB) digitaal te willen ontvangen vanaf januari 2020. Dit is 40% 

van ons ledenbestand. 
 

Wellicht zijn er binnen onze Koempoelan meer leden, die het ook op prijs stellen 

om ons digitale nieuwsbulletin (in kleur) alsnog per email te ontvangen. Ja, dat 

kan! Maar…… de eerste zet is aan U. 

Wij verzoeken u een email aan Nol Kok (nolkok@home.nl) te sturen dat u er prijs 

op stelt om het NB per email te ontvangen.  

 

mailto:nolkok@home.nl
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Het gebeurt vaak dat email adressen niet goed worden doorgegeven. Hierdoor is 

dit dan uitgesloten.  

U heeft dan ook nog de mogelijkheid om het NB op onze website in te zien. Ga 

daarvoor naar onze site http://www.indischekoempoelan.nl. 

Stuur uw email voor 31 december aan onze secretaris Nol Kok. Wij zullen verder 

bezien hoeveel aanmeldingen wij nog binnen krijgen en zullen hier later op 

terugkomen. U krijgt voorlopig nog wel het NB per post toegestuurd. 

Let op… uw aanmelding is niet verplicht! 

Wij hopen hierdoor in de toekomst kosten te besparen op de verdeling van ons 

nieuwsbulletin. Alvast bedankt voor uw welwillende medewerking in deze. 

Met een hartelijke groet 

Tony Kuschel, uw voorzitter. 

 

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

Foto’s  

 

Helaas heb ik geen foto’s ontvangen van de Koempoelan van 29 september. 

U zult dus geen foto’s aantreffen van deze 

koempoelan in dit bulletin en op de 

websitesite. Hier wel een heel kleine selectie 

van de70+ verwendag van de IKA van  

1 september. 

 

De koffie en theekopjes voor de koempoelan 

staan klaar als u de koempoelan bezoekt. 

Ellie en Martin Woudstra verzorgen dat elke 

maand voor ons. En het wordt voor u zo als 

altijd ingeschonken door Ellie en Cisca die zich voor deze speciale verwendag in 

een mooie Sarong Kebaya gestoken hebben. 
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In het vorige NB heb ik een verslag gemaakt over de herdenking bij het 

Indiemomument in Enschede. 

In het blad IMPACT van oktober, 

kwam ik een verhaal tegen van  

Bart Nauta. Historticus en junior 

beleidsmedewerker bij ARQ 

Kenniscentrum oorlog, vervolging 

en geweld. 

Hij is nog jong en en had in eerste 

instantie niets met herdenken zegt 

hij zelf. 

Toch spoorde hij zijn Opa aan om naar de Herdenking op 15 augustus in 

Enschede te gaan. Graag wil ik u zijn gedachtengang niet onthouden. 

 

Mijn opa wilde er niets van weten. Bij de Indie herdenking dacht hij aan rijke 

Totoks en gestudeerde en eloquente Indo’s. Mannen in maatpakken en en 

vrouwen met parelkettingen. Omdat hij bespot is om zijn donkere huidskleur 

en omdat hij op Java in armoede leefde voelde hij zich bij de herdenking niet 

thuis. Hij was ook bang voor zijn angsten die hem tijdens de herdenking 

zouden kunnen overvallen en meenemen naar vroeger. Dit jaar spoorde ik 

hem aan toch te gaan omdat ik hoopte dat hij er troost uit zou halen. Ik zou 

met hem mee gaan. Allebij voor de eerste keer. Mijn Oma een indische vrouw 

uit Garoet, ging vorig jaar al. Ze vond het gezellig en mooi, vooral de muziek 

vond ze indrukwekkend. Afgelopen 15 augustus kwam ik enigszins onzeker 

op de herdenking in Enschede aan. Omdat ik niet wist of mijn Opa er zou zijn. 

Hij had er de avond van tevoren enorm tegenop gezien. Maar hij was er: mijn 

Opa van 89 jaar. Hij hield alles nauwlettend in de gaten maar liet zich al gauw 

meevoeren met de toesprakende rituelen en de muziek.Toen ik na afloop 

vroeg hoe hij het vond, zei hij dat hij zich triest voelde. Maar hij besefte ook 

dat ons verdriet het ultieme eerbetoon aan onze slachtoffers is, aan zijn broers 

en zussen. Het was voor mijn Opa en Oma ook thuiskomen. Ze zagen vele 

bekenden die hen hartelijk begroeten, mensen met wie ze een verleden delen. 

Volgend jaar gaan we weer. 

Ik begreep zijn triestheid goed: het laatste tromppet signaal van de taptoe 

voelde als een afscheid, als een schip dat Tanjung Priok uitvaart, een beeld dat 

in sepiatonen vervaagt. Als er iets is wat de indische gemeenschap 

karakteriseerd is het de nostalgie voor alles wat is geweest en voor wat komen 

gaat: binnen een aantal jaren zal het Indische - de tongval, de gebruiken, mijn 

grootouders - uitgaan als een nachtkaars. (Aldus, Bart Nauta) 

 

Nol Kok 

 



9 

 

In de maand september zijn Cisca en ik op vakantie in Indonesië geweest.  

Daar hebben wij met onze groep in Surabaya het ereveld Kembang Kuning 

bezocht. Tot onze verbazing werden wij bij aankomst verwelkomt door een 

vertegenwoordiging van een kumpulan uit Surabaya. 

Die koempoelan was vorig jaar pas officieel opgericht onder de naam 

Internationele Indische Kumpulan Surabaya. (IIKS) 

Het bestuur stelde het zeer op prijs om ons te ontvangen en te begeleiden op 

het ereveld. 

Bij het graf van de vader van Wieteke van Dort hebben we bloemblaadjes 

gestrooid. Wieteke heeft daar stilgestaan bij de gebeurteninissen in de WOII 

waarbij haar vader het leven heeft gelaten.  

Na dit serieuize gebeuren werden we uitgenodigd voor een 

koempoelanmiddag bij de IIKS.  

In hun ontmoetings-restaurant HARI-HARI werden we onthaald op een 

heerlijke uigebreide indische maaltijd. 

Waar bij er muziek gemaakt werd, gezongen en gedanst. 

Wieteke ontkwam er natuurlijk niet aan om een aantal van haar bekenste 

liedjes te zingen. Waaronder natuurlijk geef mij maar nasi goreng en op veler 

verzoek “Surabaja”. En wie wil er nou niet met zo’n beroemdheid uit 

Nederland op de foto. Nou dat gebeurde dan ook uitgebreid. 

Nog gezegd moet worden dat de leden van de kumpulan uit nood het sociale 

contact opgezocht hebben. Vele van deze Indo’s die om verschillende reden 

niet naar Nederland konden komen of zelfs eerst naar Nederland en later terug 

gekeerd zijn, hebben het daar heden ten dage nog steeds bijzonder moelijk om 

in hun levensonderhoud te voor zien. 

Het begrip Gotong Royong wordt door hun letterlijk toegepast.  

Ik heb ze over onze koempoelan verteld en een Nieuwsbulletin van de maand 

juni overhandigd Misschien komt er nog eens een reactie in welke vorm dan 

ook.    Nol Kok  

 

Nol met Wieteke                              Cisca met het bestuur van de koempoelan. 
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Wieteke bij graf van haar vader en later op de avond een optreden als Tante Lien. 

 

 

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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