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Van het bestuur

Nog een paar dagen de expositie
“Op reis met Arendt van Curler”

We kunnen terugkijken op weer een bijzonder
jaar. Allereerst is in juli van dit jaar de
tentoonstelling over Arendt van Curler in
Museum Nijkerk geopend en werd aan jullie
voorzitter een boekje overhandigd, waarover
later meer. Vervolgens kwam De Halve Maen
naar Nederland en hebben wij als stichting een
bezoek gebracht aan dit –voor ons- zo
bijzondere schip.

Wanneer u komende dagen nog de gelegenheid
heeft om naar een museum te gaan, dan is de
expositie “op reis met Arendt van Curler” echt een
aanrader. De expositie is nog tot en met eind
december 2015 in Museum Nijkerk. De Stichting
Nijkerk-Schenectady is betrokken bij de inhoud en
de totstandkoming van de tentoonstelling.
Museum Nijkerk – Venestraat 16 – 3861 BX
Nijkerk - www.museumnijkerk.nl
Kijk even op de site voor –wellicht- de gewijzigde
openingstijden in de kerstperiode.

Bezoek aan Halve Maen succes
Op 5 september jl. vertrok de bus met 40
vrienden richting Hoorn. Sjaak en Mientje Smink
brachten ons met hun bus “Groen-grijs”, die
speciaal wordt ingezet voor o.a. verenigingsuitjes,
tot vlakbij de Halve Maen. Onder leiding van Harm
Heimensen gingen de groepen uiteen voor een
stadswandeling of een bezoek naar de Halve
Maen. Wij troffen elkaar weer voor een
uitstekende lunch in een pittoresk restaurant aan
de haven, waarna de groepen weer uiteen gingen.
Het was bijzonder rond te lopen in een stadje met
zoveel historie en op een scheepje dat voor ons
gevoel veel groter moest zijn. Je krijgt echt
bewondering voor de mannen die geen idee
hadden waar ze naar toe gingen en die veel
ontberingen aan boord moesten doorstaan.

Boek:’1640 –van Nijkerk naar
Nieuw-Nederland’ door Jan van
de Kuinder

In het voorwoord van het bestuur werd het boekje
al even genoemd. Vorig jaar werd in deze
nieuwsbrief een oproep gedaan wie het leuk zou
vinden om een verhaal in de hedendaagse
Nederlandse taal te herschrijven (hertalen). Yolijn
van der Krol ontdekte namelijk dit in de
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vergetelheid geraakte verhaal in de collectie
Callenbach-boeken van het museum.
Jan van de Kuinder reageerde enthousiast en hij
heeft op zijn eigen wijze hier weer een kunststukje
van gemaakt.
‘1640 – Van Nijkerk naar Nieuw-Nederland’, is
een hertaling door Jan van de Kuinder van het
oorspronkelijke verhaal: ‘Zeventiende-eeuwsche
ondernemingsgeest in een Veluwsch stadje’. Dit
verhaal werd geschreven door Lyte Engelberts en
e
gepubliceerd in 1930 in het 7 Kerstboek van
Uitgeverij Callenbach.
Tijdens de opening van de expositie „Op reis met
Arend van Curler‟ werd Edith Terschegget
compleet verrast toen zij het boek kreeg
aangeboden uit handen van Jan van de Kuinder.

Toegezonden door Shirley Maitland uit
Schenectady. Hilarisch zo’n bord!

Volwassenenuitwisseling 2016
Komend jaar organiseert de stichting weer een
volwassenuitwisseling. Wilt u ook mee naar
Schenectady om te zien hoe onze voorvaderen in
het nieuwe land hun leven opbouwden en te zien
wat daar nog van over is? Mee te maken hoe
Amerikaanse samenleving werkelijk is door
bijvoorbeeld bij een gastgezin te slapen? In
september 2016 zal deze reis worden
georganiseerd en heeft een reisperiode van 14
dagen, waarvan de laatste drie dagen in New
York. Gedurende de dagen in “the big apple” wordt
u in een hotel ondergebracht.
Wilt u het meemaken? Stuur dan een mail naar
truusdoornhof@hotmail.com en wij nodigen u uit
voor een bijeenkomst in maart.
Agenda 2016
September- Uitwisseling Volwassenen Nijkerk
naar Schenectady
De openingspagina uit het boek

Colofon

Alleen in Museum Nijkerk te koop voor de
aantrekkelijke prijs van € 9,95.

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.nijkerkschenectady.nl

Het bestuur wenst alle
vrienden een gelukkig
en

voorspoedig
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