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Nieuwsbrief 1 -2016 voor de  

Vrienden van de Stichting Nijkerk-Schenectady  

Van het bestuur 
Het jaar is weer in volle gang en het bestuur is 
druk met het organiseren van de 
volwassenenuitwisseling die in september gaat 
plaatsvinden. Voordat het bericht in de krant 
werd geplaatst, hadden we al 10 aanmeldingen. 

Maar we kunnen bij deze uitwisseling meer 
deelnemers een plaats geven, dus als u twijfelt, 
kom dan op bezoek op onze 
informatiebijeenkomst. Verderop in deze 
Nieuwsbrief meer gegevens over deze 
bijeenkomst. 

 

Volwassenenuitwisseling 2016 
Dit 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. 

 

 
 
Treinreis van Schenectady –NY in programma 

 
 
Informatiebijeenkomst  
Op maandag 14 maart a.s. wordt een 
informatiebijeenkomst gehouden. In september 
gaat een groep volwassenen naar Schenectady. 
Bent u geïnteresseerd in de geschiedenis van 
Nijkerk en de invloed van Nijkerk en Nederland op 
het Amerikaanse leven in de tijd van Arendt van 
Curler? Dan bent u van harte welkom om de 
bijeenkomst bij te wonen. Aanmelden graag bij 
truusdoornhof@hotmail.com 
Maandag 14 maart a.s. om 20.00 uur. Plaats: 
MOS, Ambachtsstraat 15, Nijkerk .  
 
Uit de Amerikaanse nieuwsbrief: 
“The new chairs of the adult exchange are:  Shirlie 
Maitland, Shannon Kelly and Linda Post.  This 
should be an excellent exchange with the three of 
them doing the planning.  You may want to help on 
this committee just to see what they have in store 
for us.  We are lining up host families now and 
putting the program together”. 
 

Potluckdinner 
Dit jaar houden we weer een potluckdinner, maar 
we zijn nog op zoek naar een iets andere invulling 
van deze bijeenkomst. Wordt vervolgd!  

Agenda 2016 

14 maart – Informatiebijeenkomst volwassenenreis 
4 juli –  Bijeenkomst deelnemers volwassenenreis 
September- Uitwisseling Volwassenen Nijkerk 
naar Schenectady 
Najaar - Potluckdinner 

Boek:’1640 –van Nijkerk naar Nieuw-
Nederland’  

Nog even reclame voor het boek van Jan van de 

Kuinder. Echt een aanrader om cadeau te geven! 

Alleen in Museum Nijkerk te koop voor de 

aantrekkelijke prijs van € 9,95  


