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Vrienden van de Stichting Nijkerk-Schenectady

Van het bestuur

Wij zijn ook heel trots en dankbaar dat het
Rabobank Stimuleringsfonds Randmeren een
donatie heeft gedaan voor dit bijzondere project!

Zo aan het einde van het jaar overdenk je weer
eens wat er op de agenda stond. Het was een
druk jaartje. De geslaagde uitwisseling in mei, het
potluck dinner in september en de start van de
leerkoffer. Maar hier later meer over.

Afscheid van Foppe
Tijdens het potluck dinner in september zijn er al
veel woorden over en tegen Foppe gezegd, want
dat het een bijzondere man is dat is duidelijk. Hij is
ook zo lang verbonden aan de stichting dat bij de
laatste bestuursvergadering Truus bijna
automatisch bij Foppe voor de deur stond om hem
op te halen. We hebben als bestuur tijdens een
etentje afscheid van hem genomen. Toen ieder
bestuurslid nog even persoonlijk het woord tot
hem richtte, bleek ook wel dat Foppe bij iedereen
een plaatsje in het hart heeft veroverd.
Maar ook al heeft Foppe bedankt als bestuurslid,
hij blijft nog even verbonden aan het
educatieproject van de stichting.
Bedankt Foppe!

vlnr.Jan de Vries, Harm Heimensen, Foppe Witzel, Jan
Cozijnsen, Janneke Bonekamp, Aafke Komduur, Erik
Kleefkens, Edith Terschegget en Saskia van den Berg.

Nijkerkse Canon
In augustus is een filmpje opgenomen voor de
Nijkerkse Canon. Als voorzitter van onze stichting
mocht ik wat vertellen over Arend van Curler in zijn
geboortehuis. Hierbij de link naar het filmpje, dat
overigens nog hier en daar gemonteerd moet
worden. Wat zo ontzettend leuk is dat het huis nog
zoveel originele details heeft.

Educatie
Het project is van start!
De eerste bijeenkomsten zijn geweest en de
leestof staat in de steigers. De stichting wordt
ondersteund door Edu-art, een organisatie voor
Erfgoed educatie. Zij helpen ook met het schrijven
van het onderwijsmateriaal. Het grappige is dat de
leerlingen gaan "geo-refereren". Dit houdt in dat zij
met behulp van Google earth en oude kaarten van
Nijkerk en Schenectady gaan bekijken hoe de
situatie gewijzigd ten opzichte van toen (ten tijde
van Arend van Curler.

www.arnobaretta.nl/juustem/5-Arend-vanCurler

Potluck dinner - een terugblik
Op zaterdag 3 september was het jaarlijkse potluckdinner georganiseerd bij Gert en Truus Doornhof
thuis.Er was een goede opkomst en dit jaar hadden
Wiebe Bergsma bereid gevonden om een verhaal te

De leerkoffer (er is nog geen andere naam
bedacht) zal in juni 2012 worden getest om in
september 2012 volledig van start te gaan.

komen vertellen. Op zijn onvervalste directe wijze
kregen wij een wat ander zicht op de figuur Arend
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van Curler en op zijn tijdgenoten hier in Nijkerk, maar

bijvoorbeeld gevraagd om een sportevenement.
Wie wil en kan ons helpen?
De gastgezinnen kunnen contact opnemen met
Truus Doornhof (truusdoornhof@hotmail.com)

ook in Schenectady.

Nijkerk 600

2. De volwassenen van Nijkerk naar
Schenectady 20 september tot en met 4 of 5
oktober 2012
Eerst zullen de Nijkerkse volwassenen
Schenectady tot 1 oktober bezoeken, hierna wordt
New York bezocht en de terugreis zal op 4 of 5
oktober zijn. De tijd in Schenectady wordt ons
aangeboden door onze Amerikaanse vrienden. In
New York komen er wellicht wat kosten bij voor
theaterbezoek, diner o.i.d. Dit ligt aan de invuling
van het programma aldaar. De kosten inclusief
vlucht zijn nu gesteld op EUR 1.300,-. Dit bedrag
kan iets variëren. Hoe sneller men zich opgeeft,
des te goedkoper kunnen wij boeken.

Prentenatlas
De stichting heeft hiermee geen bemoeienis mee
(alhoewel Harm Heimensen bij dit project nauw
betrokken is), maar er zal in deze prentenatlas ook
aandacht worden geschonken aan Arend van Curler.
Wij houden u op de hoogte van de voortgang.

Wie meldt zich voor de commissie 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

Wij zouden eigenlijk voor het einde van het jaar al
inzicht willen hebben in het aantal personen
(maximaal 30) dat overweegt mee te gaan met
deze unieke reis. Het is een ervaring die u nooit
meer zult vergeten.
Mail met Truusdoornhof@hotmail.com als u
overweegt mee te gaan. We hebben al een optie
op tickets geplaatst.
Peter de Vries houdt zich binnen het bestuur bezig
met de organisatie van de reis en het bezoek aan
New York.

programma dat gemaakt moet worden rond dit
thema. De volwassenen komen in 2013 (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

Kent u nog iemand die in het verleden mee geweest

commissie Nijkerk 600. Wie wil? Het is maar voor

is met een uitwisseling of waarvan u denkt dat zij zijn

een korte tijd.

geïnteresseerd in onze stichting? Verwijs ze dan

Graag aanmelden bij Edith.

naar de website. Hier staat een aanmeldformulier.

Uitwisselingen 2012

Agenda 2012

1. De jeugd van Schenectady komt naar Nijkerk
28 juni tot en met 12 juli 2012

28 juni-12 juli 2012 jeugduitwisseling
1 of 8 september 2012 Jaarlijkse Vrienden Potluck

Voor deze periode hebben wij weer gastgezinnen

20 september-4/5 oktober volwassenenuitwisseling

nodig. Voor Nederlandse kinderen is het bijzonder
leerzaam om leeftijdgenoten te leren kennen en te
leren spreken in de Engelse taal. Kent u mensen
die kinderen in deze leeftijd hebben? Wijs ze op
het bestaan van onze stichting. Daarnaast hebben
we mensen nodig die het leuk vinden een dag (of
een gedeelte) voor deze jeugd willen organiseren.
Tijdens de voorgaande jeugduitwisseling is
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Het bestuur van Stichting Nijkerk-Schenectady wenst
u en de uwen bijzonder prettige feestdagen en een
heel gelukkig maar bovenal gezond Nieuwjaar!

Amsterdam in kerstfeer

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
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