Stichting Nijkerk-Schenectady
Nieuwsbrief 1 -2020 voor de Vrienden van de Stichting NijkerkSchenectady
Van het bestuur

Het bestuur wenst u allen
een gelukking Nieuwjaar!
Nieuwjaars”potluck”.
Graag nodigt het bestuur u uit voor een
nieuwjaarspotluck. Ook dit jaar is de kok bereid
gevonden heerlijke stamppotten voor ons te
maken.
De nieuwjaarsbijeenkomst is op zondag 19
januari 2019 en we starten om 17.00 uur en om
20.00 uur is het einde. Plaats: Den Akker 11,
Nijkerk (bij Edith en Jan)
Dus kom gezellig om weer eens bij te praten en te
horen hoe het met iedereen gaat.
Geef je snel op bij Truus, zodat de kok weet
hoeveel aardappels hij moet schillen.
(truusdoornhof@hotmail.com)

2019 was voor het bestuur een jaar van bezinning
en in overleg met de Amerikanen hebben we
besloten de uitwisseling van de volwassenen in
2020 voor de laatste maal te organiseren. Toen de
stichting in de jaren 80 werd opgericht, zag de
wereld er compleet anders uit. Toen was het nog
bijzonder als je met een groep naar Amerika
reisde. Nu niet meer. Er zijn bijzondere
vriendschappen ontstaan en die zullen blijven
bestaan, maar daar is geen volwassenuitwisseling
meer voor nodig om ze te onderhouden.
Voor onze zusterorganisatie in Schenectady was
deze mededeling wel een schok. Door de
uitwisseling van 2019 naar 2020 te verplaatsen, is
er een mooi thema, namelijk 75 jaar vrijheid.
75 jaar vrijheid
Dit jaar is het 75 jaar geleden dat de oorlog werd
beëindigd en er zullen allerlei festiviteiten worden
georganiseerd. Het zal een bijzondere tijd worden
waarbij de Amerikanen doordrongen zullen
worden van de impact die zij (als natie) hebben
gehad door ons te bevrijden. De periode dat de
volwassenen komen is van 30 april tot en met 8
mei 2020. Een kortere periode en wij hebben ze
geadviseerd om er zelf een trip achteraan te
plannen. Zoals wij New York bezoeken als we
naar Schenectady gaan.
Gastgezinnen
We hopen dat we opnieuw ongeveer 15
gastgezinnen kunnen vinden om de volwassenen
onder te brengen. Het is voor een korte periode
van 8 dagen, waarbij er veel landelijke activiteiten
zijn.
Geef je s.v.p. op bij Truus.
Doornhof(truusdoornhof@hotmail.com)

SNS 1-2020

Stichting Nijkerk-Schenectady
In memoriam
2019 is voor velen een bewogen jaar geweest.
Velen van ons hebben in het voorjaar afscheid
genomen van Bouwien Heimensen. Een markante
vrouw die altijd klaar stond voor ons stichting.
Menig keer is zij dagcaptain geweest en heeft heel
wat quiches gemaakt voor de potluckdinners. We
zullen haar missen.

Bouwien Heimensen

Agenda 2020
Zondag 19 januari
Nieuwjaarsbijeenkomst
(met eten)
30 april t/m 8 mei 2020 Volwassenuitwisseling

Colofon
Wij nodigen u uit om opmerkingen, aanvullingen, vragen,
relevante artikelen en/of nieuws naar ons te sturen op e-mail
adres edith.terschegget@mos-net.nl. Website: www.nijkerkschenectady.nl
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