
                   Stichting Nijkerk-Schenectady                           

1 

 

 

 

Nieuwsbrief voor de  

Vrienden van de Stichting Nijkerk-Schenectady   

Van het bestuur 
Zo vlak voor een uitwisseling is het bestuur altijd 
druk, maar dit jaar hebben we gemerkt dat onze 
vrienden al taken hebben overgenomen door 
enthousiast ideeën aan te dragen en ze ook uit te 
voeren. Dat is ook de doelstelling van het hebben 
van de Vrienden: gezamenlijk ergens voor staan 
en je betrokken voelen. Daarnaast hebben we er 
weer nieuwe gastgezinnen bij. Ook bijzonder 
plezierig, want het is altijd een hele heisa om 
gastgezinnen te vinden en het moet ook allemaal 
een beetje bij elkaar passen. 
 
Bijeenkomst gastgezinnen 
Op 14 maart jl. was er een bijeenkomst voor de 
gastgezinnen, waar werd verteld hoe het 
programma er uit ziet en wat er van de 
gastgezinnen wordt verwacht. Het was een 
ontzettende leuke en inspirerende bijeenkomst. De 
ideeën vlogen door de ruimte. Van dit soort 
bijeenkomsten krijg je energie! 

Volwassenenbezoek 2011 
Programma 28 april tot en met 10 mei 2011 

In deze periode zal een groep van 33 Amerikaanse 
volwassenen Nijkerk weer bezoeken.  

Do 28 april Aankomst-ontvangst in Nijkerk-potluck 
in wijkcentrum Corlaer 
Vr 29 april Nijkerkdag rondleiding en markt/ 
winkelen  
Za 30 april Koninginnedag 
Zo 1 mei kerkdienst bezoeken (facultatief) 
Ma 2 mei Amsterdam 
Di 3 mei Openluchtmuseum Arnhem en ’s avonds 
lezing Jan van de Kuinder 
Wo 4 mei Spakenburg en mars dodenherdenking 
Do 5 mei Amersfoort verkennen (Evelien en Nico 
Woltil)- Running dinner 
Vr 6 mei Alkmaar kaasmarkt en Egmond aan zee 
(o.l.v. Janneke en Henk Verweij) 
Za 7 mei Keep them rolling en Farewell dinner 
Zo 8 mei dag met gastgezin 
Ma 9 mei Keukenhof 
Di 10 mei Schiphol naar Londen of V.S. 

 
Ook mee? 

Het programma is weer vol met allerlei leuke 
dagtochten. Het is mogelijk dat u ook meegaat. Zit er 
een dag bij waarvan u denkt: Dat lijkt mij leuk, geef u 
dan op. Echter voor sommige dagen zit er een limiet 
aan het aantal extra personen. Dit heeft namelijk te 
maken met de grootte van de bus. Dit betreft de 
dagtocht naar Alkmaar en de Keukenhof. Voor de  
overige dagen is het vervoer per personenauto 
geregeld en is er geen limiet. Wij rekenen alleen de 
kostprijs indien u meegaat.  
 
Verder willen wij graag uw aandacht vestigen op de 
lezing van Jan van de Kuinder, die hij op dinsdag 3 
mei a.s. in de Vredeskerk, geeft. De lezing is wel in 
de Engelse taal “Aspects of the history of the 
Netherlands”. De zaal is open om 19.30 uur, maar 
we beginnen om 20.00 uur. 
 

Het farewell dinner is dit jaar in het stoomgemaal. 
Het stoomgemaal is een unieke locatie, waarvan we 
verwachten dat het bij de Amerikanen de harten wat 
sneller doet kloppen. De catering wordt “ingevlogen” 
en ook hiervoor geldt dat als u hierbij wilt zijn, dat 
aanmelding noodzakelijk is.  
 
Wilt u zich opgeven? Meldt u zich s.v.p. bij Harm 
Heimensen (hheimensen@kpnplanet.nl) of door 
middel van bijgaand formulier. 

 

Nieuws van de Half Moon 

The Half Moon is a full-scale, operating replica 
of the Dutch ship of exploration that Henry 
Hudson sailed in 1609. The Half Moon is a 
traveling museum that conducts programs about 
the unique history of the Dutch colony called New  
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Netherland (www. Halfmoonreplica.org). Wilt u op 
de hoogte worden gehouden met een e-mail 
nieuwsbrief, dan kunt u zich opgeven via de 
eerdergenoemde website.  

Potluck voor vrienden 
Inmiddels is de datum voor de jaarlijkse 

vriendenpotluck vastgesteld op zaterdag 3 

september 2011. Wat we u wel kunnen melden is 

dat historicus Wiebe Bergsma te gast zal zijn, die 

sinds kort in Nijkerk is komen wonen. Hij zal een 

verhaal vertellen over Nijkerk in de Gouden Eeuw en 

wat lijnen in Nijkerk en Schenectady aan elkaar 

verbinden. Meer informatie volgt later, maar 

reserveer vast de datum in uw agenda. 

 

Educatie 
Wij zijn weer wat verder in de inspanningen om de 
educatie over de geschiedenis van Nijkerkers in 
Amerika bij de Nijkerkse jeugd op de lagere school 
op peil te brengen. Het idee is om een 
projectkoffer te laten ontwikkelen waarin op een 
spelende wijs door middel van opdrachten de 
geschiedenis wordt overgebracht. Hier is wel een 
flink bedrag gemoeid, maar wij hopen door middel 
van een goed projectplan subsidie te kunnen 
krijgen en wellicht sponsoren hiermee te kunnen 
overtuigen.  Na mei kunnen wij u meer vertellen, 
wordt vervolgd. 
 

Vrienden 
We hebben weer een paar nieuwe vrienden erbij! 
Anja en Ed Vedder, Henk Renes, Fam. J. Cozijnsen. 
Welkom! Onze groep groeit gestaag.  
 

 

Verder kregen wij het bericht van Janneke Verweij-
Beldman, dat Henk een hartinfarct heeft gehad. Het 
gaat weer goed met hem. Wij wensen hem 
beterschap 

 
 

Kent u nog iemand die in het verleden mee geweest 

is met een uitwisseling of waarvan u denkt dat zij zijn 

geïnteresseerd in onze stichting? Verwijs ze dan 

naar de website. Hier staat een aanmeldformulier. 

 

Agenda 
28 april-10 mei 2011 uitwisseling volwassenen 

3 september 2011    Jaarlijkse Vrienden Potluck 

 

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 
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