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Nieuwsbrief voor de  

Vrienden van de Stichting Nijkerk-Schenectady  

Van het bestuur 
Met twee uitwisselingen op komst is het bestuur 
druk in de weer. In deze nieuwsbrief staat het 
concept-programma voor de jeugd met het 
verzoek aan onze vrienden of jullie het leuk vinden 
een dag mee op stap te gaan met de Amerikaanse 
jeugd. 
 
Tijdens de laatste bestuursvergadering heeft 
Fennie Verweij aangegeven te willen stoppen met 
het bestuurslidmaatschap van de stichting. Na 10 
jaar vindt zij het welletjes. Fennie: heel erg 
bedankt voor je trouwe inzet in al die jaren.   

 

Educatie 
De inhoud van de leerkoffer (die waarschijnlijk het 
uiterlijk krijgt van een plunjebaal- met een knipoog 
naar Arendt van Curler) begint vaste vormen aan 
te nemen. Saskia van den Berg, conservator van 
de Stichting Oud Nijkerk) is als projectleider 
aangesteld en meldt dat de pilot op tijd klaar is, 
namelijk in juni. De leerstof wordt aanschouwelijk 
weergegeven in spullen die in de leerkoffer gaan, 
zoals oude munten, tinnen borden en ook sleutels. 
 

 
sleutels voor in de leerkoffer 

 
 
Deze leerkoffer is speciaal bedoeld voor de 
leerlingen van groep 7 en 8 van de basisscholen in 
Nijkerk. De stichting probeert hiermee het cultureel 
erfgoed levend te houden en de jeugd te 
enthousiasmeren voor de Nijkerkse geschiedenis 
en de jeugduitwisselingen tussen Nijkerk en 
Schenectady. 

Uitwisseling jeugd 
De jeugd van Schenectady komt naar Nijkerk 
28 juni tot en met 12 juli 2012 
 

Vrijdag 29 juni  Aankomst 

Zaterdag en zondag Bij gastgezin 

Maandag 2 juli Nijkerk -dag 

Dinsdag 3 juli Efteling 

Woensdag 4 juli  Spakenburg/Eemhof 

Donderdag 5 juli Groningen wadlopen 

Vrijdag 6 juli Groningen, bbq Nijkerk 

Zaterdag en zondag Bij gastgezin 

Maandag 9 juli Amsterdam 

Dinsdag 10 juli Openlucht museum 

Woensdag 11 juli Nog vrij 

Donderdag 12 juli  Vertrek 

 
 
Voor de gastgezinnen hebben wij een 
informatiebijeenkomst gepland en wel op dinsdag 
24 april a.s. om 20.00 uur bij MOS (let op dit is 
een andere datum) 
 
De gastgezinnen kunnen voor vragen contact 
opnemen met Truus Doornhof 
(truusdoornhof@hotmail.com) 
 

Uitwisseling volwassenen 
De volwassenen van Nijkerk naar Schenectady  
20 september tot en met 5 oktober 2012 
De reis is bijna volgeboekt! Er is nog plaats voor 
een aantal volwassenen.  
 

mailto:truusdoornhof@hotmail.com


                   Stichting Nijkerk-Schenectady                           

2 

 

Heel bijzonder is dat tijdens deze uitwisseling de 
Niagara watervallen worden bezocht. Dit 
fenomeen is alleen al een bezoek waard. 
 

 
 
De Niagara watervallen behoren tot de grootste en 
bekendste watervallen ter wereld. De waterval 
bestaat uit drie delen: de Horseshoe Falls, de 
American Falls en de Bridal Veil Falls. Ze liggen 
op de grens tussen de Verenigde Staten en 
Canada tussen de gelijknamige steden Niagara 
Falls in de Amerikaanse staat New York en 
Niagara Falls in de Canadese provincie Ontario.. 
 
Op dinsdag 6 maart a.s. is een 
informatiebijeenkomst voor deze uitwisseling 
gepland. Heeft u behoefte aan meer informatie 
over deze reis dan bent u van harte welkom vanaf 
20.00 uur bij MOS, Ambachtstraat 15 in Nijkerk. 

Nijkerk 600 
Wie meldt zich voor de commissie Nijkerk 600? 

Het is inmiddels wel bekend dat Nijkerk in 2013 

600 jaar bestaat. Het bestuur wil graag een 

commissie samenstellen die zich gaat 

bezighouden met het programma dat gemaakt 

moet worden rond dit thema. De volwassenen 

komen in 2013 (wanneer is nog niet bekend) naar 

Nijkerk en er zijn ideeën om een speciaal 

feestprogramma op te zetten gedurende de 

uitwisseling. De Amerikanen hebben het idee 

geopperd om Len Tantillo naar Nijkerk te halen.  

Wie helpt??? Graag aanmelden bij Edith. 

 

Jaarlijkse potluck dinner 
Het staat in de planning om het jaarlijkse potluck 
te organiseren op zaterdag 1 of 8 september. 
  

Bericht uit Schenectady 
Connie Colangelo meldde ons dat op 14 februari jl. 
een bijeenkomst in Schenectady is georganiseerd 
met als onderwerp: "De viering van het leven en 
nalatenschap van Hendrick Meese Vrooman" en 
dat hier TV-opnamen van zijn gemaakt door de 
KRO. Het programma schijnt te heten " Brieven 
boven water". In dit programma wordt contact 
gelegd tussen de nog levende afstammelingen 
van deze Hendrick. Vooralsnog hebben wij niet 
meer informatie.  

Agenda 2012 
6 maart 2012 - informatiebijeenkomst volwassenreis 

24 april 2012 - Bijeenkomst gastgezinnen jeugd 

28 juni-12 juli 2012 jeugduitwisseling 

1 of 8 september 2012 Jaarlijkse Vrienden Potluck 

20 september-5 oktober volwassenenuitwisseling  

 

 

 

 

 

 

 

 

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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