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Nieuwsbrief voor de  

Vrienden van de Stichting Nijkerk-Schenectady  

 

“Vrienden van” een feit! 
 

Oprichting “Vrienden van”  

Tijdens de reünie op 11 december 2009 hebben de 

aanwezigen het initiatief om een “Vrienden van de 

stichting Nijkerk-Schenectady” omarmd. Door een 

donatie van minimaal 25,- per jaar word je vriend van 

de stichting. Door deze extra donaties krijgt de 

stichting wat meer financiële armslag. Daarnaast 

ontstaat er een groep mensen die betrokken blijven 

bij het wel en wee van de stichting. Ook bij de 

uitwisselingen zullen zij worden betrokken. 

Daarnaast worden er initiatieven ontplooid om de 

stichting een breder doel te geven. Het ligt in de 

bedoeling op de lagere scholen de invloed van de 

Nijkerkers op de Amerikaanse geschiedenis toe te 

lichten.  

Als een van de vaste componenten van de “Vrienden 

van” is het jaarlijkse potluck dinner. Deze speciale 

bijeenkomst is voor dit jaar vastgesteld op de 1
e
 

zaterdag van september 2010. Noteer die datum vast 

in je agenda! 

 

Reünie volwassenen reis 

Concordia in Nijkerkerveen was op 11 december de 

place tot be om herinneringen op te halen aan de reis 

van de volwassenen naar Schenectady en New York. 

Duizenden foto’s van Joeri Kleefkens en Bert 

Markerink kwamen op een scherm voorbij en de film 

van Ed Vedder werd vertoond. Met de hapjes van de 

Postkamer en een heerlijk glaasje kwam de 

gezelligheid van de reis meteen weer terug.  

 

Werkgroep Educatie 

Op dit moment ligt er een projectplan van de hand 

van Fennie Verweij. In dit projectplan wordt in een 

aantal stappen het plan om de scholen te benaderen 

en een lesbrief te ontwikkelen beschreven. Wij 

zouden heel graag de Nijkerkse geschiedenis op het 

netvlies van groep 8 willen krijgen.  

 

Het bestuur is op zoek naar mensen die een ingang 

hebben bij de Nijkerkse scholen. Fennie wil wel mee 

blijven helpen, maar zij heeft handjes nodig. Het gaat 

dus ook om personen die het project inhoud willen 

geven. Ben je geïnteresseerd? Bel dan even met 

Fennie (033-2454775) of Edith (06 51283868).  

 

Vriendenmutaties 
 

Nieuwe vrienden 

Op 1 januari 2010 hebben we 14 vrienden, maar dit 

gaan we natuurlijk uitbreiden! Binnenkort zullen alle 

contacten van afgelopen jaren een brief krijgen met 

het verzoek ook vriend te worden. Kent u nog iemand 

die in het verleden mee geweest is met een 

uitwisseling? Verwijs ze dan naar de website. Hier 

staat een aanmeldformulier. 
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Jeugduitwisseling 2010 
 

3 juli tot en met 17 juli 2010 

Een groep Nijkerkse jeugd in de leeftijd van 15 tot en 

met 18 jaar gaat in juli naar Schenectady. Ook zullen 

zij een trip naar New York maken. Er zijn nog een 

paar plaatsen vrij. Weet u nog een leuke jongen of 

meisje die dit avontuur aan durft? Neem dan even 

contact op met Truus Doornhof  (033 24571646 of 

via truusdoornhof@hotmail.com). Op 22 maart a.s. is 

een informatiebijeenkomst gepland bij Cleanlease 

Fortex, 

. 

Nieuws van de Half Moon 

 

January, 2010: The Half Moon is still secure in 
its winter berth at King Marine in Verplanck, NY, 
awaiting the coming of Spring and the start of the 
2010 season. But that doesn't mean the crew is in 
hibernation! You're invited to join us in Albany, 
NY on January 26th for an office warming party 
for the new headquarters of the New Netherland 
Museum.   

 

 

 

 

 

 

Verblijf op de Half Moon 

De jeugduitwisseling heeft een bijzonder gedeelte en 

dat is het verblijf van drie dagen (twee nachten) op 

de replica van de Half Moon., Je leeft echt zoals de 

zeelui rond 1750 op dit schip bivakkeerden. Wil je dit 

meemaken? Kom dan naar de informatiebijeenkomst 

en hoor er alles over….. 

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. 

 

Internet: www.nijkerk-schenectady.nl 

 

Agenda 
22 maart 2010  informatiebijeenkomst jeugd 

15-17 juli 2010  jeugd Nijkerk naar Schenectady 

4 september 2010 Potluck dinner 
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