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Nieuwsbrief voor de  

Vrienden van de Stichting Nijkerk-Schenectady  

Van het bestuur 
 
Peter bedankt! 
De laatste bestuursvergadering van Peter de Vries 
zit erop. Hij heeft afscheid genomen van het 
bestuur van de Stichting. Peter is redelijk vanaf het 
begin bij de stichting betrokken doordat hij als 
afvaardiging van gemeente de bestuurs-
vergaderingen bijwoonde. Door zijn enthousiasme 
en inzet is hij later op persoonlijke titel bestuurslid 
geworden. Peter heeft meer dan 20 jaar 
ongelooflijk veel voor de stichting gedaan. Veel 
(jeugd) uitwisselingen naar Amerika heeft hij 
georganiseerd, scherpe tarieven bedongen en ook 
begeleid. Hij kent New York op zijn duimpje. 
Het bestuur bedankt Peter in november met een 
etentje, maar Peter heeft aangegeven gewoon 
vriend van de Stichting te blijven en we mogen 
altijd een beroep op hem doen.  
 

 
 
Peter de vries 

 
Stichting in 2020 
Het bestuur zal in 2015 gaan brainstormen over de 
toekomst van de stichting. In 2013 hebben we een 
leerkoffer ontwikkeld voor de groepen 7 en 8 van 
de basisschool en wij zouden graag een manier 
vinden om de stichting te verbreden of de 
uitwisselingen een andere invulling te geven. In 
het verleden is wel eens bepaalde beroepsgroep 
uitgenodigd om hiermee bij de volwassenen-
uitwisselingen een andere invalshoek te belichten.  
 

 
 
Over en weer kunnen dan ervaringen worden 
uitgewisseld. 
Heeft u een idee, mail het ons en we nemen het 
mee in onze brainstorm. (edith.terschegget@ 
mos-net.nl)    

 
Jeugduitwisseling 2015 
Het is waarschijnlijk nog niet eerder in de historie 
van de stichting gebeurd dat wij nog geen 
aankondiging hebben gedaan en de mail liep over 
van belangstellenden voor de jeugduitwisseling 
volgend jaar. We hebben inmiddels al 10 
gegadigden en de periode ligt ook al tamelijk vast, 
nl. van 17 juli tot en met 31 juli a.s. Dit kan een 
dag eerder of later worden. 

 
 
Uitwisseling geslaagd! 

 
Tweet van burgemeester Renkema ontvangen  van Bert 
Markerink 

 

 
Foto's van Marleen 
Marleen Vreekamp stuurde ons een bestand met 
prachtige foto's. In deze Nieuwsbrief diverse foto's 
door haar gemaakt. 
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Potluck dinner 
Het was een goed idee om het potluck dinner 
gezamenlijk met onze gasten te houden. We 
waren wel met 80! personen. Op de enquête 
scoorde deze dag een 10. Dit is voor herhaling 
vatbaar. 
 

 
 
Heerlijk eten meegebracht en gezamenlijk gesmuld van al dat 
lekkers 
 
 
 

 
Heerlijk weer tijdens het potluck dinner 
 

Dagcaptains bedankt! 
De jeugduitwisseling is dit jaar door diverse 
dagcaptains begeleid. Het leuke hiervan is dat 
veel mensen betrokken raken bij de 
uitwisselingen. Heel erg bedankt hiervoor. 

 
In memoriam 

We kregen het bericht uit Schenectady dat Fred 
Bartz (74) onverwacht is overleden. Fred was 
vanaf het begin van de Amerikaanse stichting 
betrokken. Hij was altijd een gulle financiële  

 
 
 
ondersteuner. Harm Heimensen memoreert: "Ik 
heb hem nog eens meegenomen naar ons bedrijf 
daar zijn vader ook een wasserij had. Toen ik hem 
eens sprak tijdens zijn verblijf in het Ampt van 
Nijkerk vertelde hij over zijn jeugdjaren en noemde 
o.a. een aantal namen van Amerikaanse 
fabrikanten van wasserijmachines en aangezien 
wij daarvan ook apparatuur hadden staan vond hij 
het leuk ons bedrijf te bezoeken." 
 

 
Schema uitwisselingen 

Na de twee uitwisselingen in 2013 (jeugd en 
volwassenen) gaan we weer naar het normale 
ritme van uitwisselingen. Schema uitwisselingen: 
2015 – Periode van 17 juli tot en met 31 juli 2015. 
(kan een dag verschillen). Jeugd  uit Nijkerk naar 
Schenectady 
2016 – Volwassenen uit Nijkerk naar Schenectady 
 

 

Wadlopen  
Niet iedereen vond het leuk, het wadlopen. Maar 

de sfeer was goed. 

 

 

 
Eerst de tent opzetten  
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En dan een beetje dollen.... 

 

 
en dan het echte werk... 

 
 

 
 
 
Oproep 
Houd je van de Nederlandse taal? Dan hebben wij 

wellicht een heel leuke activiteit. Onlangs kreeg de 

Stichting Oud Nijkerk een verhaal in handen dat 

raakvlakken heeft met onze stichting en Nieuw-

Nederland. Het verhaal komt uit het 7
e
 Kerstboek, 

1930, samengesteld onder redactie van P.J. 

Risseeuw, Uitgeverij G. F. Callenbach Nijkerk. 

De auteur L.E. is mogelijk Linda Erics. Zij schreef 

kinderboeken tussen 1925 – 1941. Pseudoniem 

van J. Middelbeek. 

Het is de bedoeling dat dit korte verhaal wordt 

overgetypt en wordt herschreven in hedendaags 

Nederlands. Ontzettend leuk om te doen. Wie pakt 

dit op? Mail naar edith.terschegget@mos-net.nl 

 
 

Agenda 2015 

In januari starten we met de voorbereidingen voor 
de uitwisseling van juli. We houden jullie op de 
hoogte van de geplande bijeenkomsten 
  
 

 
Nieuwe vrienden 
Annet Caspers, Fam. J. Verhoog, Ed Kiel, Klazien 
Vermeer en J. Hubers. 
Welkom als vriend bij onze stichting!  
 

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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