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Nieuwsbrief voor de
Vrienden van de Stichting Nijkerk-Schenectady

Van het bestuur

De pilot is namelijk heel erg goed ontvangen door
de drie basisscholen die er mee hebben gewerkt
en gaven de leerkoffer gemiddeld een 8! De
Oranje Nassauschool heeft de koffer opgenomen
in hun reguliere culturele erfgoededucatie en de
Open Kring heeft de koffer ingepland.

Een nieuw bestuurslid diende zich spontaan aan
en na een grondige ballotage kunnen wij u
meedelen dat Hillie Cozijnsen tot het bestuur is
toegetreden. Hillie is (bijna) 65 jaar en enorm
enthousiast om haar bestuurslidmaatschap inhoud
te geven. Zij is algemeen lid van het bestuur.
Wij wensen Hillie veel succes toe.

Nijkerk 600

Potluck
Het Potluck dinner was op zaterdag 15 september
en opnieuw werkte het weer mee.
Tijdens dit Potluck werd afscheid genomen van
Fennie Verweij als bestuurslid. Fennie: nogmaals
bedankt voor al die jaren dat je in het bestuur mee
hebt gewerkt aan het uitbouwen van de stichting.
Saskia van den Berg had de plunjebaal van Arendt
van Curler meegenomen waaruit de leermaterialen
werden getoond waarmee de kinderen uit groep 78 gaan werken. Van tinnen bord tot heuse kleding
uit die tijd.

We hebben inmiddels twee aanmeldingen binnen
voor de commissie. Deze commissie gaat
binnenkort van start. We hebben de contouren (en
niet meer dan dat) voor het programma
doorgenomen, maar één datum willen we u alvast
meegeven; noteert u vrijdag 28 juni 2013 vanaf
16.00 uur. Dit is de dag dat de stedenband een
feit wordt. Er wordt een feestelijke onthulling van
het bord voorbereid. Wij zouden met u als vriend
hier graag het glas op heffen! Verder proberen we,
als Stichting Nijkerk-Schenectady, zoveel mogelijk
met het activiteitenprogramma van Nijkerk 600
mee te liften. We proberen een programma samen
te stellen dat anders is dan andere jaren en
mogelijk dat hier nog een subsidie voor te krijgen
is.

Subsidie
Zoals al eerder gemeld, heeft de gemeente Nijkerk
heeft niet positief gereageerd op de
subsidieaanvraag die de stichting heeft gedaan
voor het ontwikkelen van de leerkoffer. Men vond
de onderbouwing te mager. Met de hulp van
Saskia van den Berg hebben we een nieuwe
aanvraag gedaan met de onderbouwing van de
pilot.
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Uitwisseling volwassenen
2012

Twee uitwisselingen in 2013
Wij hebben dit jaar twee uitwisselingen
gepland. De perioden staan nog NIET vast,
maar er wordt nog overlegd.

De volwassenenuitwisseling
De volwassenenuitwisseling is in het kader van
Nijkerk 600 en valt daarom in een andere periode
dan normaal. De periode is voorgesteld is 27 juni
tot en met 11 juli.
Wij zoek een groot aantal gastgezinnen. Doet u
weer meer of weet u een aardige buurvrouw of
vriend die een Amerikaans gezin in huis wil. Meld
dit dan aan Truus Doornhof. Ook bij vragen kunt u
zich tot haar wenden.
(truusdoornhof @hotmail.com).
Klaar voor vertrek!

De jeugduitwisseling
Deze uitwisseling is bedoeld voor jeugd van 16 tot
18 jaar. De periode is eind juli-begin augustus. De
scholen hebben dit jaar laat vakantie en wij
hebben rekening te houden met het feit dat een
aantal organisatoren in Schenectady aan het
volwassenenprogramma deelnemen en dat kan
dus niet tegelijkertijd.
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

Deze foto is van de groep gemaakt tijdens de
reünie op 8 november jl. We waren te gast bij
Sjaak en Mientje Smink. Deze groep is van 20
september tot en met 5 oktober in Schenectady
geweest. Het Schenectady-virus heeft weer om
zich heen geslagen en wij hebben weer een paar
nieuwe vrienden mogen verwelkomen. De reis is
geweldig geweest met de Niagara-watervallen als
hoogtepunt. Sjaak en Mientje: dank voor jullie
gastvrijheid. De foto is gemaakt door Janneke.
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Agenda 2013 (concept)
27 juni-11 juli Volwassen uit Schenectady
28 juni Onthulling stedenbandbord
Eind juli/begin augustus Jeugd naar Schenectady
September Potluck dinner

Namens de jeugd uit Schenectady:
Bedankt!

Nijkerk: de mooiste toren

Colofon

We weten allemaal dat dit het geval is, maar wat u
misschien niet wist is dat wij onze vrienden in
Schenectady hebben gevraagd ook te stemmen.
En dat hebben ze gedaan: in grote getale!

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

Het bestuur wenst u een gezond en een
bijzonder en spetterend 2013 toe!
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