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Van het bestuur

Kort nieuws Nijkerk 600

Nijkerk 600
Voor de officiële ceremonie heeft u een uitnodiging
ontvangen. Mocht dit niet het geval zijn, stuur dan
een bericht want dan ontvangt u deze alsnog. Op
vrijdagmiddag 28 juni 2013 wordt de stedenband
een feit.
Vanaf maandag 1 juli zullen de borden bij alle
grote toegangswegen worden opgehangen (10
stuks).
We zijn de stichting Nijkerk 600 zeer erkentelijk
dat wij een bijdrage mochten ontvangen voor de
organisatie van de ceremonie rondom de
stedenband.

Stedenband met Schenectady (V.S.)
Ge st ich t in 1 6 6 2 d oor de
Nijke r ke r Ar e n d t v an Cur le r

Iedereen is vrij om in het weekend het programma
van Nijkerk 600 te volgen, zoals op 29 juni de
stoomdag en op 6/7 juli het festival in Nijkerk.
Met onze gasten wordt op 3 juli een historische
wandeltocht gedaan door Nijkerk verzorgd door de
Stichting Oud Nijkerk. Dit maakt deel uit van onze
"Nijkerk-dag"

De burgemeester mr. Gary McCarthy komt met
zijn vrouw voor het officiële gedeelte en zal ook 's
morgens aanwezig zijn bij de ontvangst van de
Amerikanen in de Postkamer op 28 juni.

Programma volwassen

Schatkist

Hieronder volgt het programma van de
volwassenen in Nijkerk.
Vrijdag 28-6 aankomst en onthulling stedenband
zaterdag 29-6 Stoomdag in Nijkerk centrum
zondag 30-6 bij het gastgezin
maandag 1-7 Utrecht
dinsdag 2-7 Neeltje Jans, Zeeland
woensdag 3-7 Nijkerkdag, incl. varen
donderdag 4-7 Delft
vrijdag 5-7 Amersfoort
zaterdag 6-7 Festival in Nijkerk
zondag 7-7 vrij, BBQ bij Edith
maandag 8-7 Amsterdam
dinsdag 9-7 Oorlogsmuseum/Het Loo
(mannen en vrouwenprogramma)
woensdag 10-7 Het nieuwe land/Lelystad
donderdag 11-7 naar V.S.
Wilt u een dag mee, laat het ons dan weten!

Op 27 maart jl. (op de verjaardag van de stad) is
de schatkist bij het gemeentehuis "begraven" om
over 50 jaar weer geopend te worden. De Stichting
Nijkerk Schenectady heeft hierin een brief gedaan
aan de lezers in 2063.
Een van de vragen is of de stedenband nog
bestaat! Raar idee hoor om een brief naar de
toekomst te schrijven.
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Agenda 2013

Vervolg vriendschapsboom

20 juni - informatiebijeenkomst Jeugd
28 juni-11 juli Volwassen uit Schenectady
28 juni Onthulling stedenbandbord, aanvang 14.30
stadhuis.
25 juli - 8 augustus Jeugd naar Schenectady
September Potluck dinner

Colofon
Wij nodigen u uit om opmerkingen, aanvullingen,
vragen, relevante artikelen en/of nieuws naar ons te

De gemeente heeft positief geantwoord op ons
verzoek deze boom een beter plekje te geven.
Wanneer het Van Reenenpark opnieuw wordt
ingericht, zal onze stichting mogen meedenken
over een plaats voor onze vriendschapsboom.

sturen op e-mail adres edith.terschegget@mosnet.nl. Internet: www.nijkerk-schenectady.nl
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Van zulke berichten word je blij!

De jeugduitwisseling
De groep is samengesteld en zij hebben op
dinsdag 20 juni a.s. een bijeenkomst. Deze
bijeenkomst is in tweeen gedeeld. Het eerste
gedeelte is voor de ouders die nog geen
presentatie hebben gezien. Zij hebben hun kind
namelijk na de eerste bijeenkomst aangemeld.
Het tweede gedeelte is voor de jeugd. Zij gaan het
farewell dinner voorbereiden.
De periode van de jeugduitwisseling is van 25 juli
tot en met 8 augustus 2013.
Na deze twee uitwisselingen gaan we weer naar
het normale ritme van uitwisselingen. Schema
uitwisselingen:
2014 – Jeugd uit Schenectady naar Nijkerk
2015 – Jeugd uit Nijkerk naar Schenectady
2016 – Volwassen uit Nijkerk naar Schenectady
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