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Nieuwsbrief voor de  

Vrienden van de Stichting Nijkerk-Schenectady  

Van het bestuur 

Nijkerk 600 
 

In memoriam 
Op 25 februari jl. is Nan Booij overleden. Zij was al 
wel ziek, maar uiteindelijk is het allemaal toch wel 
snel gegaan. Ook vanuit Schenectady is bijzonder 
meegeleefd. Nan is maar liefst vier keer mee 
geweest naar Schenectady. Iemand schreef: "we 
hebben een trouwe Nijkerk-Schenectady lady 
verloren". Zij was altijd bereid gastgezin te zijn en 
we deden nooit vergeefs een beroep op haar. Veel 
vrienden van de stichting waren bij haar 
begrafenis aanwezig. Er is een bijzondere vrouw 
heengegaan. 

 

 
 
Nan Booij  

 
 
Jeugduitwisseling 2014 
 
De datum staat vast en het programma staat in de 
steigers. De periode dat de jeugd uit Schenectady 
komt is van 11 tot en met 24 juli 2014.  Er komt 
dan weer een groep met 10 jonge Amerikanen 
naar Nijkerk. De leeftijd is tussen 15 en 18 jaar.  

 

 
Nog 1! gastgezin nodig! 
 
Vindt u het leuk uw gezin voor twee weken uit te 
breiden met een leeftijdgenoot van uw kind (eren), 
neem dan contact op met 
truusdoornhof@hotmail.com. Zij  kan u hier meer 
over vertellen.  

 
Programma jeugduitwisseling 
 
11-7 Vrijdag aankomst  
12-7 Bij het gastgezin 
13-7 Potluck bij Edith en familie 
14-7  Walibi 
15-7 Nijkerk dag 
16-7  Muiderslot of Open luchtmuseum 
17-7 Groningen, wadlopen 
18-7 Groningen 
19 en 20-7 bij het gastgezin 
21-7 Amsterdam 
22-7 Activiteiten dag (stormbaan bij Edith) 
23-7 Bunschoten en Eemhof en 's avonds 
 farewell party 
24-7 weer naar huis 

 
 
Oproep voor dagcaptains 

Vindt u het leuk om een dagje mee te gaan en die 
dag te regelen? Het ontlast het bestuur enorm, 
want die kunnen geen twee weken iedere dag 
mee. 
Graag melden bij Erik Kleefkens 
(e.kleefkens@upcmail.nl) 

 
 
 
Schema uitwisselingen 

Na de twee uitwisselingen in 2013 (jeugd en 
volwassenen) 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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Potluck dinner  

 
 
Dit jaar hebben we gemeend het potluck dinner 
tijdens de jeugduitwisseling te houden en wel op 
13 juli om 17.00 uur. 
We hopen hiermee dat de vrienden van de 
stichting weer wat meer met de Amerikaanse 
jeugd  betrokken kunnen worden. 
De formule blijft hetzelfde, alleen de groep is nu 
groter omdat de gastgezinnen nu ook zijn 
uitgenodigd. 

 
Voor u gelezen 
Erik Kleefkens stuurde het bijgesloten artikel over 
Fort Nassau in Albany op. Het is zo interessant, 
dat we het aan u sturen.  
 
 

Agenda 2014  
1 april 2014   Bijeenkomst gastgezinnen, plaats: 

  kantoor MOS, Ambachtsstraat 15 

11-24 juli 2014 Jeugduitwisseling naar Nijkerk 

13 juli 2014  Potluck dinner 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

News from the Half Moon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The Half Moon will begin its 25th year of operation with 
a new suit of sails, thanks in part to a grant from the 
Hudson River Improvement Fund. 

 

 Our stalwart crew has re-stitched, repaired, and 
patched these sails many times over. But even the best 
of car cannot overcome the effects of sun and 25 years 
of wear. Having weathered three hurricanes, numerous 
storms, and demanding use, these sails have certainly 
earned their retirement. 

 

 

 

 

 

 

 

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   

 

© SNS 1-2014     
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