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Nieuwsbrief voor de  

Vrienden van de Stichting Nijkerk-Schenectady  

Van het bestuur 
 
Erepenning voor Peter  
 
Op zaterdag 22 november jl., is tijdens een verras-
singsreceptie de erepenning van de Gemeente 
Nijkerk in zilver uitgereikt door burgemeester 
Renkema aan Peter de Vries. Deze penning is 
hem toegekend voor de meer dan 20 jaar dat hij 
zich heeft ingezet voor onze stichting. Peter kreeg 
de versierselen door de burgemeester opgespeld 
en Peter was duidelijk compleet verrast. Hierna 
sprak Harm Heimensen, degene die het langst 
met Peter in het bestuur heeft gezeten, Peter toe. 
 
Onder het genot van een hapje en drankje hebben 
de aanwezigen herinneringen opgehaald en 
natuurlijk geproost op de nieuwe ereburger van 
Nijkerk! 
 

 
 
Peter de Vries en burgemeester Renkema 

 
 
 

 
   

 
 
Jeugduitwisseling 2015 
 
In januari zullen we de data van de bijeenkomsten 
met betrekking tot de jeugduitwisselingen bekend 
gaan maken. In ieder geval zullen we twee keer 
bijeen zijn om de informatie uit te wisselen. Zijn er 
voor die tijd vragen, richt je dan tot Truus 
Doornhof. Zij is de contactpersoon van de groep 
(truusdoornhof@hotmail.com) 
 
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. 
 

 
Hertalen  
Op de oproep in de vorige nieuwsbrief kwam een 
enthousiaste reactie van Jan van de Kuinder. Hij 
wilde het verhaal uit het Kerstboek van 1930 wel 
hertalen (herschrijven naar de moderne 
Nederlandse taal). 
Jan zou Jan niet zijn als hij dit "gewoon" 
 zou hertalen. Jan heeft het plan opgevat van dit 
verhaal een boekje te maken met daarbij gevoegd 
achtergrondinformatie over de schrijfster en een  
speciale paragraaf over de Stichting Nijkerk 
Schenectady. Geweldig toch!!  We zijn benieuwd 
naar het resultaat. 

 
 
De Halve Maen naar Nederland 
Van onze speciale reporter: Janneke Beldman 
 
Janneke las een bericht in het Noordhollands 
Dagblad en ging direct op onderzoek uit. 
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De gemeenteraad van Hoorn heeft op 16 

december besloten dat het VOC-museumschip 

de Halve Maen voor 5 jaar in bruikleen naar 

Hoorn komt. 

 
De Amerikaanse eigenaar en het New Netherland 

Museum zijn bereid het schip voor 5 jaar aan Hoorn 

in bruikleen te geven, met mogelijkheid van 

verlenging. Het Westfries Museum gaat het schip 

exploiteren op de Zuidwestelijke punt van 

Oostereiland, in samenwerking met Stichting 

Varend Erfgoed. 

Voor degenen die het niet weten: met de Halve 

Maen is Henri Hudson de Hudson-rivier opgevaren 

en is Schenectady gesticht.  

 

Wellicht dat we met De Vrienden een gezellige dag 

kunnen maken om het schip te bezoeken?  

Fijne feestdagen en een gezond en 
gelukkig Nieuwjaar! 

 
 
(dit jaar maar eens de boom opgehangen. Het lijkt 
wel of hij zweeft!) 

Agenda 2015 

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

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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