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Nieuwsbrief voor de  

Vrienden van de Stichting Nijkerk-Schenectady   

Van het bestuur 
Wij zijn weer op adem gekomen van de 
uitwisseling in mei. We kunnen terugkijken op een 
bijzonder geslaagde uitwisseling. De enquête 
onder de gastgezinnen is voor de helft 
teruggezonden en tendens daarin is ook positief. 
Hier en daar een opbouwend kritische noot, maar 
daar hebben we dan ook wat aan. 
Dank daarvoor. Mocht u de enquête nog niet 
hebben ingestuurd, dan vragen wij u dit alsnog te 
doen. We leren ervan!  

Volwassenenbezoek 2011 
Programma 28 april tot en met 10 mei 2011 

Volgens de Amerikanen was dit een programma met 
alleen maar hoogtepunten. We bedanken iedereen 
die een bijdrage heeft gehad aan deze uitwisseling!  

Potluck dinner voor vrienden 
Op zaterdag 3 september a.s. wordt het jaarlijkse 

potluck-dinner georganiseerd. Gezien het succes van 

vorig jaar zetten wij dit evenement voort en we hopen 

en dat u allemaal komt. Houdt uw e-mail in de gaten 

en reserveer de middag van 16.00 – 20.00 uur 

.  

 

Wat we u wel kunnen melden is dat historicus Wiebe 

Bergsma een lezing zal houden over Nijkerk in de 

Gouden Eeuw  en hoe Nijkerk en Schenectady aan 

elkaar zijn verbonden.  

Tijdens deze bijeenkomst neemt Foppe Witzel ook 
afscheid als bestuurslid van de Stichting.  

Nadere informatie over hoe de potluck werkt, volgt in 
augustus. 

 

Educatie 
Gastles op Oranje Nassauschool 

Nico Woltil heeft op 20 juni jl. een gastles in groep 

7/8  gegeven op de Oranje Nassauschool in het 

kader van erfgoededucatie. Het verhaal ging over 

Arend van Curler, de relatie met Amerika en de 

stichting Nijkerk-Schenectady. 

Nico werd op het laatste moment ingeschakeld en 

heeft vol verve zijn verhaal voor de klas gehouden. 

Chapeau Nico! 
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Leerkoffer Arend van Curler 

We zijn zover! In opdracht van de Stichting Nijkerk-

Schenectady gaat onder leiding van Saskia van den 

Berg een werkgroep starten die een lespakket over 

Arend van Curler en de historische band tussen 

Nijkerk en Schenectady gaat ontwikkelen.  

Het lespakket wordt ontwikkeld tussen oktober 2011 

en april 2012. In juni 2012 wordt de pilot gedraaid en 

het is bedoeling dat het lespakket vanaf het 

schooljaar 2012/2013 zal worden ingezet. 

Aan dit project zijn veel kosten verbonden en de 

stichting gaat op zoek naar sponsoren en 

subsidieverstrekkers. Indien u een idee heeft om 

gelden te krijgen voor dit speciale doel, dan houden 

wij ons aanbevolen.  

Vrienden van 
We hebben weer een nieuwe vriend erbij! 
Jaap Vermeer (De Werkmeester). We hebben Jaap 
horen spreken tijdens de Legervoertuigenrit. 

 
Welkom! Onze groep groeit gestaag.  
 
Kent u nog iemand die in het verleden mee geweest 

is met een uitwisseling of waarvan u denkt dat zij zijn 

geïnteresseerd in onze stichting? Verwijs ze dan 

naar de website. Hier staat een aanmeldformulier. 

 

NIJKERK 600 
Het is inmiddels wel bekend dat Nijkerk in 2013 600 

jaar bestaat. Het bestuur wil graag een commissie 

samenstellen die zich gaat bezighouden met het 

programma dat gemaakt moet worden rond dit 

thema. De volwassenen komen (wanneer is nog niet 

bekend) naar Nijkerk en er zijn ideeën om een 

speciaal feestprogramma op te zetten gedurende de 

uitwisseling. De Amerikanen hebben het idee 

geopperd om Len Tantillo naar Nijkerk te halen.  

Wij zoeken onder onze vrienden leden voor de 

commissie Nijkerk 600. Wie wil? 

Graag aanmelden bij Edith. 

Agenda 
3 september 2011    Jaarlijkse Vrienden 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. Internet: www.nijkerk-schenectady.nl 
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