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Nieuwsbrief voor de
Vrienden van de Stichting Nijkerk-Schenectady

Van het bestuur

Kort nieuws Nijkerk 600

Subsidie alsnog toegekend
Wij moesten in de vorige nieuwsbrief nog melden
dat de Gemeente Nijkerk negatief had gereageerd
op de subsidieaanvraag voor de leerkoffer over
Arendt van Curler. Maar met behulp van Saskia
van den Berg van Oud Nijkerk, ondersteund door
Erik Kleefkens van het bestuur, hebben wij
bezwaar aangetekend tegen de afwijzing. Niet
zonder succes, want door het aanleveren van
meer specifieke gegevens en de garantie dat een
aantal scholen de leerkoffer gaan voeren, heeft de
Stichting toch nog subsidie gekregen. Door de
reeds ontvangen subsidie van het Rabobank
stimuleringsfonds, de bijdragen van de Vrienden
en nu dus ook de gemeente is het project
financieel gedekt. Inmiddels gaan 3 scholen met
de leerkoffer van start.






Subsidie Nijkerk 600
De Stichting heeft voor de speciale activiteit "de
onthulling van de stedenband" ook een subsidie
aangevraagd en gekregen. Met deze bijdrage
kunnen wij de festiviteiten feestelijker vieren.

Jumbo geeft een kwartetspel uit. Een
kwartet gaat over Schenectady;
In de veelbeprezen Prentenatlas is een
artikel opgenomen over Arendt van Curler;
Er zijn al verschillende artikeltjes in de
diverse kranten over de stedenband en
Arendt van Curler opgenomen.

Gastgezinnen gezocht!
De volwassenenuitwisseling is van 28 juni tot
en met 11 juli 2013. Wij zoeken nog
gastgezinnen. Doet u weer meer mee of weet u
een aardige buurvrouw of vriend die een
Amerikaans gezin in huis wil? Meld dit dan aan
Truus Doornhof. Ook bij vragen kunt u zich tot
haar wenden. (truusdoornhof @hotmail.com).

Nijkerk 600
Op vrijdagmiddag 28 juni 2013 wordt de
stedenband een feit. Er wordt een feestelijke
onthulling van het bord voorbereid. Wij zouden
met u als vriend hier graag het glas op heffen!
Zodra het programma helemaal rond is, krijgt u
een persoonlijke uitnodiging om hierbij aanwezig
te zijn. U mag als vriend hier niet ontbreken!
Het concept-programma van de uitwisseling wordt
verder in deze nieuwsbrief vermeld.

Leskoffer
De leskoffer over Arendt van Curler wordt door
diverse scholen geboekt bij St. Oud Nijkerk.
Voordat de stedenband een feit is zullen we de
leerkrachten van alle groepen 7 en 8 proberen te
overtuigen van het nut van deze
geschiedenislessen.

Stedenband met Schenectady (V.S.)
Ge st ich t in 1 6 6 2 d oor de
Nijke r ke r Ar e n d t v an Cur le r
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Stichting Nijkerk-Schenectady
Programma volwassen in de steigers

Contact met een school in Schenectady

Hieronder volgt het voorlopige programma van de
volwassenen in Nijkerk.

In de maand januari heeft De Open Kring gebruik
gemaakt van de leskoffer. Een van de opdrachten
was om contact te leggen met een school in
Schenectady. Per mail zijn er 6 brieven terug
gekomen en hiermee heeft de les voor de
leerkracht en leerlingen een extra dimensie
gekregen. Door de contacten met kinderen van
hun eigen leeftijd in een compleet andere cultuur
is de lesstof verrijkt en wordt het Schenectadyvirus vanzelf verspreid.

Vrijdag 28-6 aankomst en onthulling stedenband
zaterdag 29-6 Stoomdag in Nijkerk centrum
zondag 30-6 bij het gastgezin
maandag 1-7 Utrecht
dinsdag 2-7 Neeltje Jans, zeeland
woensdag 3-7 Nijkerkdag, incl. varen
donderdag 4-7 Delft
vrijdag 5-7 Amersfoort
zaterdag 6-7 Festival in Nijkerk
zondag 7-7 vrij
maandag 8-7 Amsterdam
dinsdag 9-7 Oorlogsmuseum/Het Loo
woensdag 10-7 Het nieuwe land/Lelystad
donderdag 11-7 naar V.S.

Vriendschapsboom

De jeugduitwisseling-nog 2 plaatsen
beschikbaar
Deze uitwisseling is bedoeld voor Nijkerkse
(gemeente Nijkerk) jeugd van 15 tot 18 jaar. De
periode is 25 juli tot en met 8 augustus 2013. De
scholen hebben dit jaar laat vakantie en wij
hebben rekening te houden met het feit dat een
aantal organisatoren in Schenectady aan het
volwassenenprogramma deelnemen en dat kan
dus niet tegelijkertijd.
De informatiebijeenkomst met de jeugd was op 14
maart en de groep was erg enthousiast over de
mogelijkheid die hun wordt geboden.Maar we
hebben nog twee plaatsen vrij. Neem snel contact
op, want deze kans kun je echt niet voorbij laten
gaan. De kosten zijn incl. vliegreis (en 3 nachten in
New York) ongeveer € 1.200,-.

Ik weet niet of jullie weten dat de
vriendschapboom, die de gemeente Schenectady
aan de gemeente Nijkerk heeft geschonken voor
het gemeentehuis staat. Bijna voor de ingang.
Het gaat niet goed met de boom, erger nog, hij is
dood. Wij hebben de gemeente een brief gestuurd
dat deze boom vervangen zou moeten worden,
zeker in het licht van de komende stedenband. We
hebben nog geen antwoord ontvangen. We
houden u op de hoogte.

Na deze twee uitwisselingen gaan we weer naar
het normale ritme van uitwisselingen. Schema
uitwisselingen:
2014 – Jeugd uit Schenectady naar Nijkerk
2015 – Jeugd uit Nijkerk naar Schenectady
2016 – Volwassen uit Nijkerk naar Schenectady
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Stichting Nijkerk-Schenectady

Agenda 2013
28 juni-11 juli Volwassen uit Schenectady
28 juni Onthulling stedenbandbord
25 juli - 8 augustus Jeugd naar Schenectady
September Potluck dinner

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