Stichting Nijkerk-Schenectady

Nieuwsbrief voor de
Vrienden van de Stichting Nijkerk-Schenectady
Volwassenenuitwisseling

Van het bestuur

Het was echt een leuke uitwisseling. Het
programma was goed en de gasten waren onder
de indruk van alles wat we voor hen hadden
georganiseerd. Dit alles was niet mogelijk geweest
zonder onze gastgezinnen, maar ook de
vrijwilligers die sommige dagen hebben geregeld.
Allemaal heel erg bedankt!

Nijkerk 600
Op vrijdag 28 juni jl. is het officieel geworden.
Nijkerk heeft een stedenband met Schenectady.

Twee Nijkerkse erepenningen
Op 3 juli jl. werd Michael Brockbank compleet
verrast door de komst van burgemeester
Renkema tijdens de bijeenkomst bij de Zuidwal. In
allerijl werd hem een colbertje aangereikt en hij
had werkelijk geen idee wat er gebeurde. Een
heuse zilveren erepenning van de gemeente
Nijkerk viel hem ten deel en het emotioneerde
hem. In een gecombineerd Nederlands-Engels
dankwoord- geheel in de stijl van Michael- gaf hij
zijn verbondenheid met Nijkerk en Nederland aan.

Burgemeester Renkema tekent onder toezicht van
burgemeester McCarthy

Het bord bij de entreewegen van Nijkerk.
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groep te volgen via onze site: www.nijkerkschenectady.nl en kijk onder reisverslagen.

Maar er was nog een erepenning uit te reiken.
Connie Colangelo kon niet met de groep
meekomen en de beide burgemeesters hebben
afgesproken dat Gary McCarthy na zijn
terugkomst in Schenectady Connie zou verzoeken
tijdens de gemeenteraadsvergadering aanwezig te
zijn, zogenaamd om zijn verhaal te horen over zijn
bezoek aan Nijkerk. Vanuit de stichting hebben wij
Connie nog gebeld om te vragen of zij hierbij
aanwezig wilde zijn, want het was goede promotie
voor de stichting!
De brief van burgemeester Renkema werd aan
Connie voorgelezen en Connie was voor het eerst
van haar leven sprakeloos, zo vertelde zij Edith.
Zo aan de foto te zien, was ook zij geroerd.

Op bezoek bij burgemeester McCarthy. In zijn
hand heeft hij het geschenk dat hij ontving van de
gemeente Nijkerk. Een ets van de toren van
Nijkerk.
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

Nieuwe vrienden:
De Stichting Nijkerk-Schenectady heeft weer een
paar vrienden mogen noteren: Jan van den Donk,
Marijke Hildering, Bea Kolman, Henk Korpershoek
en Wil Molenaar.
Heel erg fijn dat jullie onze stichting ondersteunen.

De jeugduitwisseling
Op dit moment is een groep van 10 jongelui in
Schenectady. Ongelooflijk hoe de wereld kleiner is
geworden. Ze hadden in 'no time' al op google
maps bekeken waar de gastgezinnen woonden en
hoever ze van elkaar afzaten. Facebook is bijna
elke dag gebruikt voorafgaand de dag van vertrek.
Iedereen kende elkaar daardoor al. Ook nu is de
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Kort nieuws Nijkerk 600

Jaarlijkse potluck dinner

We zijn de stichting Nijkerk 600 zeer erkentelijk
dat wij een bijdrage mochten ontvangen voor de
organisatie van de ceremonie rondom de
stedenband. Hierdoor konden wij onder andere de
Amerikanen een prentenatlas aanbieden.
Dit jaar wordt het potluck dinner georganiseerd op
28 september 17.00 - 20.00 uur. Op veler
verzoek is het niet de eerste zaterdag van
september, maar nu de laatste zaterdag van
september. Dit potluck dinner is voor Vrienden van
Stichting Nijkerk Schenectady. Op Amerikaanse
wijze nemen wij allemaal iets te eten mee. De
stichting zorgt voor de entourage en de drank. Het
potluck dinner wordt gehouden bij Edith en Jan
thuis en we hopen dat het weer goed blijft. De
uitnodiging volgt nog per e-mail, maar noteer het
vast in je agenda.

Stedenbandceremonie op het
marktplein

Agenda 2013
28 september Potluck dinner

Colofon

Het was wel bijzonder om met meer dan 100
belangstellenden vanuit het stadhuis naar het
Marktplein te lopen. Onder de begeleidende
klanken van het NSFC werd het stedenbord
onthuld. Michael had een mooie vlag laten maken.
Die moest natuurlijk even geshowd worden.

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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