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Nieuwsbrief 1 -2017 voor de  

Vrienden van de Stichting Nijkerk-Schenectady  

Van het bestuur 
Erik Kleefkens heeft aangegeven zijn 
bestuursfunctie te willen neerleggen. Hij gaat met 
zijn vrouw Jolien verhuizen naar Duitsland en dit is 
niet meer te combineren met het werk dat hij voor 
onze stichting doet. Erik doet de PR en de website 
en hij als secretaris verzorgt hij allerhande 
correspondentie met bijvoorbeeld de gemeente. 
Het bestuur is dus op zoek naar nieuw bestuurslid. 
Mocht u geïnteresseerd zijn en u heeft affiniteit 
met de genoemde taken, neem dan contact op 
met Edith (edith.terschegget@mos-net.nl). 

 

 
Gastgezinnen gezocht! 
Komend jaar komt de Amerikaanse jeugd weer 
naar Nijkerk en wel in de periode van 6 tot en met 
20 juli 2017. Heeft u kinderen in de leeftijd van 16 
tot en met 18 jaar, dan is het een leuke en 
leerzame ervaring om een Amerikaans kind  uit 
Schenectady in huis te nemen. Het programma is 
grotendeels gevuld en uw eigen kinderen kunnen 
hier ook aan deelnemen. Neem contact op met 
Truus Doornhof als u meer informatie wilt 
(Truusdoornhof@hotmail.com) . 

 
In de media 
Bij deze nieuwsbrief zijn twee artikelen gevoegd 
waarin de stichting in de media is verschenen. Het 
is bijzonder belangrijk dat we de stichting onder de 
aandacht van Nijkerkers blijven brengen. 
Vooralsnog heeft de oproep voor meer 
gastgezinnen nog niet geleid tot nieuwe 
aanmeldingen. 

 
Potluckdinner 
Dit jaar wordt het potluckdinner weer gekoppeld 

aan het farewell dinner van de jeugd. Hiermee 

komen de vrienden van de stichting in contact met 
de jeugd uit Schenectady die Nijkerk bezoekt en 
het is weer een weerzien van de vrienden 
onderling. Noteert u vast in uw agenda: woensdag 
19 juli rond 18.00 uur? 

Dagcaptains gezocht 

Wanneer het programma van de jeugduitwisseling 
bekend is, zoeken wij ook dagcaptains. Hiermee 
bedoelen we personen die het leuk vinden om een 
dag van het programma te begeleiden. De dag is  
geregeld door het bestuur, maar de dagcaptain is 
die dag de aanspreekpersoon voor de jeugd en 
regelt op de dag zelf dat de dag ook goed 
verloopt.  Wanneer u het leuk vindt om dagcaptain 
te zijn, neemt u dan contact op met Edith? 

 

Informatiebijeenkomst gastgezinnen  
Op maandag 10 april is een informatiebijeenkomst 
voor gastgezinnen gepland. De avond begint om 
20.00 uur (tot 21.00 uur) en wordt gehouden bij 
MOS, Ambachtsstraat 15 in Nijkerk.   
Geef je op als je wilt komen bij Truus Doornhof 
(truusdoornhof@hotmail.com) 

 

 

Agenda 2017 

10 april Informatiebijeenkomst 
gastgezinnen 

6 – 20 juli  Jeugduitwisseling in Nijkerk  
19 juli   Potluck-farewell-BBQ  
 
 
 

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. Website: www.nijkerk-

schenectady.nl   
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