Stichting Nijkerk-Schenectady

Nieuwsbrief voor de
Vrienden van de Stichting Nijkerk-Schenectady

Potluck dinner succes

Vriendenmutaties

Amerikaanse vlag in top

Nieuwe vrienden

Op zaterdag 4 september jl. was het gedenkwaardige

Na onze potluck hebben we weer een nieuwe familie

dag, want het was de eerste in –hopelijk- een reeks

als vriend mogen noteren. Het zijn Marian en Nadia

van potluck dinners van de “Vrienden van”. Ongeveer

Maravelias. Nadia is met de jeugdreis in juli

45 vrienden verzamelden zich in de achtertuin van

meegeweest en ontzettend enthousiast over

Jan en Edith. Het weer was goed en Amerikaanse

Amerika.

vlag was gehesen als herkenningspunt. Tijdens de
potluck haalde Edith nogmaals aan hoe belangrijk

Welkom bij de club!

het is dat wij de geschiedenis levend houden en dat
er weer een uitwisseling op komst is. Ditmaal komen

Kent u nog iemand die in het verleden mee geweest

de volwassenen naar Nijkerk.

is met een uitwisseling? Verwijs ze dan naar de

De prachtigste gerechten werden op de tafels gezet

website. Hier staat een aanmeldformulier.

en eerlijk is eerlijk: het ene gerecht was nog
lekkerder dan het andere. We hebben er wel wat van

Volwassenenbezoek 2011

geleerd, want het is handig om een kaartje voor het
gerecht te zetten waarop wordt vermeld wat het is en
wie het heeft gemaakt. Want als het lekker is, wil je

28 april tot en met 8 mei 2011

het ook wel eens maken. Dit evenement is voor

In deze periode zal een groep volwassenen Nijkerk

herhaling vatbaar!

weer bezoeken. Wij hebben uw hulp nodig voor het
invullen van een programma. Na een aantal jaren

Ontwikkelingen in de Educatie-wensen

een min of meer hetzelfde programma te hebben

Inmiddels zijn wij benaderd door Aafke Komduur, een

aangeboden, zal het volgende programma weer

enthousiaste onderwijzeres van de Prinses

andere mooie kanten van Nederland laten zien.

Beatrixschool, die het volledig met ons eens is dat er

Heeft u tijd om een dag te adopteren en met een

echt iets moet gebeuren op het gebied van onderwijs

collega-begeleider de organisatie voor uw

in Nijkerk in relatie met onze geschiedenis. Aafke is

rekening te nemen? Neem dan s.v.p. contact op

zich nu aan het oriënteren op de wijze waarop het

met Edith Terschegget (06 – 51283868) of per e-mail

een ander vormgegeven zou moeten worden. Dit

Edith.terschegget@mos-net.nl

wordt vervolgd!

1

Stichting Nijkerk-Schenectady
Gastgezinnen gevraagd!

If you're interested in joining us, please send an
email with your full name, address, telephone
number and emergency contact information to
hmvolunteer@gmail.com. There will be no stops
along the way; interested crew must be available
for the entire trip.

Wilt u zich weer opgeven als gastgezin? Meldt u zich
s.v.p. bij Truus Doornhof. Zij is verantwoordelijk voor
het vinden van gastgezinnen en heeft u vragen? Mail
dan naar Truus.(truusdoornhof@hotmail.com)

Zeer voorlopig programma uitwisseling 2011

We hope you can join us!

Do 28 april Aankomst-ontvangst in Nijkerk-potluck
in wijkcentrum Corlaer
Vr 29 april Nijkerkdag rondleiding en markt/
winkelen
Za 30 april Koninginnedag
Zo 1 mei kerkdienst bezoeken
Ma 2 mei Amsterdam
Di 3 mei Openluchtmuseum Arnhem
Wo 4 mei Putten en mars dodenherdenking
Do 5 mei Amersfoort bevrijdingsdag
Vr 6 mei Alkmaar kaasmarkt en Bergen/Castricum
aan zee
Za 7 mei Vanaf 15.00 uur Keep them rolling en
running dinner
Zo 8 mei dag met gastgezin
Ma 9 mei ???? met ’s avonds farewell-diner
Di 10 mei Vertrek vanaf Schiphol

Nieuws
In het Algemeen Dagblad van donderdag 21 oktober
jl. stond een paginagroot artikel over onze stichting.
Op de foto ontbreken de bestuursleden Truus
Doornhof en Harm Heimensen. Als bijlage sturen wij
u dit artikel toe. Wellicht dat onze wens – om een
officiële stedenband met Schenectady te krijgen- nu
weer een stapje dichterbij komt!

Colofon
Wij nodigen u uit om opmerkingen, aanvullingen,
vragen, relevante artikelen en/of nieuws naar ons te
sturen op e-mail adres edith.terschegget@mosnet.nl. Internet: www.nijkerk-schenectady.nl

Agenda
28 april-10 mei 2011 uitwisseling volwassenen

Nieuws van de Half Moon

Been waiting to board the Half Moon this season?
Join us for the November transit trip November
1st through 7th to the ship's winter berth at King
Marine. We're always looking for cooks,
experienced sailors and other crew members. The
Half Moon will move from East Hartford, CT to
Verplanck, NY via the Connecticut River, Long
Island Sound, Hellgate, the East River and the
Hudson River. We hope to set sail and accomplish
a number of winterizing tasks around the ship.
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