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Nieuwsbrief 2 -2017 voor de  

Vrienden van de Stichting Nijkerk-Schenectady  

Van het bestuur. 

We kunnen terug kijken op een goed jaar voor de 
stichting. We hebben een goede uitwisseling 
achter de rug en alles is zonder problemen 
verlopen. Door het vertrek van Erik Kleefkens uit 
het bestuur vanwege zijn emigratie naar Duitsland 
hebben we wel dringend behoefte aan uitbreiding 
van het bestuur. Wanneer het je leuk lijkt om het 
bestuur aan te vullen, neem dan contact op met 
Edith. 
Geslaagde uitwisseling 

 
Op bezoek bij de burgemeester 

 
Niet alleen wij vonden het leuk, maar ook onze 
gasten hebben via de enquête laten weten dat ze 
genoten hebben van de uitwisseling. 
 
We hadden, behalve de dag naar Enkhuizen (toen 
regende het pijpenstelen), bijzonder geluk met het 
weer. Tijdens het kamperen en de overige 
buitenevenementen hadden we goed weer. 
 

   

 
Lekkere “mudwalk” 

 

 
Kamperen bij Catrientje 

 
Potluckdinner 

 
Tijdens het potluck dinner hadden we Kees van 
den Heuvel op bezoek die verschillende interviews  
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heeft afgenomen en daaruit bleek dat de jeugd het 
allemaal fantastisch vondt. Ook dit jaar hadden we 
een gezamenlijke bijeenkomst: de jeugd uit 
Schenectady, de gastgezinnen en de Vrienden 
van de stichting. Klaas van den Berg sponsorde 
de poffertjeskraam. 

 
 

 
 

Uitwisseling Nijkerkse jeugd 

In 2018 gaat er weer een groep Nijkerkse jongeren 
naar Schenectady. We hebben een periode bij de 
Amerikanen aangevraagd, maar nog geen 
akkoord op gekregen. Onze voorkeur gaat hier wel 
naar uit. Het is van 6 juli tot en met 19 juli 2018. 
De laatste dagen worden in New York 
doorgebracht. Kent u een gezin met kinderen in de 
leeftijd van 15 tot en met 18 jaar? Dan is het goed 
om hen op onze uitwisseling te attenderen. In  

 
 
januari zullen we in de Nijkerkse kranten aandacht 
vragen voor de uitwisseling. Neem contact op met 
Truus Doornhof als u meer informatie wilt 
(Truusdoornhof@hotmail.com) . 

 

 

 

 

Het bestuur van de Stichting 

Nijkerk Schenectady wenst u 

prettige feestdagen en een 

voorspoedig Nieuwjaar. 

 

Agenda 2018 

maart Informatiebijeenkomst uitwisseling 
6 – 19 juli  Jeugduitwisseling naar 

Schenectady, periode nog niet 
vast 

september  Potluck 
 
 

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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