Stichting Nijkerk-Schenectady
Nieuwsbrief voor de
Vrienden van de Stichting Nijkerk-Schenectady
We hebben inmiddels al 10 enthousiaste Amerikagangers ingeschreven (9 meisjes en 1 jongen) en
de periode ligt ook al vast, nl. van 17 juli tot en met
31 juli (aankomst op 1 augustus) a.s.

Van het bestuur
Door een fout in de e-mailafhandeling is het
verzoek om de bijdrage van Vrienden meerdere
malen verstuurd. Excuses hiervoor.

Facebook pagina Schenectady

De Halve Maen
Vanaf 1 juni 2015 heeft Nederland er een nieuwe
maritieme attractie bij; de Halve Maen, het enige
volledig zeilwaardige VOC-schip van ons land.
Hoorn wordt de nieuwe thuishaven van dit
bijzondere in de Verenigde Staten gebouwde
museumschip, een betrouwbare replica van het
VOC-jacht waarmee de Engelse kapitein Henry
Hudson in 1609 de Oostkust van Amerika
verkende. Als geen ander schip draagt de Halve
Maen het verhaal uit van de maritieme
geschiedenis van Hoorn en Nederland in het
eerste kwart van de zeventiende eeuw. Een
verhaal over handel, ondernemingszin, culturen en
avontuur.

Caroline Boardman, partner van Gary McCarthy,
de burgemeester van Schenectady is fanatiek op
Facebook. Zij heeft de facebook pagina "Visit
Schenectady" gemaakt en hier staan allerlei
interessante zaken op die in Schenectady worden
georganiseerd.

Stichting Oud Nijkerk
De Stichting Oud Nijkerk is van plan om deze
zomer een expositie over Arendt van Curler te
gaan organiseren. Onze Stichting wordt hier ook
bij betrokken. Voor onze Vrienden ook zeer
interessant. We gaan zeker een bezoek plannen
en dan wordt u hier voor uitgenodigd.

Het bestuur wil graag met de vrienden een
bezoek brengen aan de Halve Maen en hier een
gezellige dag van maken. De VVV in Hoorn kon
ons nog niets vertellen over kosten en
openingstijden. Zodra hier meer bekend over is
dan laten wij het weten.

Agenda 2015
Mei- bijeenkomst jeugd
Juli- Uitwisseling Jeugd Nijkerk naar Schenectady
n.t.b. Bezoek aan Halve Maen in Hoorn

Nieuwe Vrienden
We mogen de volgende vrienden verwelkomen als
vriend van de Stichting:
Manon van Essen, Ronald Bokkers, Dominique en
Martin Thies en Fam de Goeij
Colofon
Wij nodigen u uit om opmerkingen, aanvullingen, vragen,
relevante artikelen en/of nieuws naar ons te sturen op e-mail

Jeugduitwisseling 2015

adres edith.terschegget@mos-net.nl. Internet: www.nijkerk-

De eerste bijeenkomst met de jeugd en hun
ouders is geweest. Zij gaan in juli naar
Schenectady.
De eerstvolgende bijeenkomst die gepland staat is
om elkaar beter te leren kennen en om farewell
party in Schenectady voor te bereiden.

schenectady.nl
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