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Nieuwsbrief 3 -2016 voor de  

Vrienden van de Stichting Nijkerk-Schenectady  

Van het bestuur 

Op 22 oktober jl. kregen wij het afschuwelijke 
bericht dat Giulio Giunta d’Albani was overleden. 
Giulio was door zijn vriendschap met Peter de 
Vries nauw aan de Stichting verbonden. Hij heeft 
alleen en samen met zijn vrouw Catrientje diverse 
reizen naar Schenectady gemaakt. Met de 
jeugduitwisseling  waren zij gastvrij en stelden hun 
huis en tuin open om de jeugd kennis te laten 
maken met het wadlopen. Een afvaardiging van 
het bestuur heeft namens ons allemaal afscheid 
van hem genomen tijdens een ceremonie die bij 
Giulio en Catrientje thuis werd gehouden.  

Giulio is 58 jaar geworden.  

Wij zullen zijn lach en gezelligheid missen. 

 
Giulio Giunta d’Albani 

 

Jeugduitwisseling 2017 

Komend jaar komt de Amerikaanse jeugd weer 
naar Nijkerk en wel in de periode van 7 tot en met 
20 juli 2017. Heeft u kinderen in de leeftijd van 16 
tot en met 18 jaar, dan is het een leuke en 
leerzame ervaring om een Amerikaans kind  uit 
Schenectady in huis te nemen. Het programma is 
grotendeels gevuld en uw eigen kinderen kunnen 
hier ook aan deelnemen. Neem contact op met 
Truus Doornhof als u meer informatie wilt 
(Truusdoornhof@hotmail.com)  

 

 
Historisch kookboek 
Via de website is een vraag ontvangen van Inge 
de Backer, die een historisch kookboekje aan het 
maken is over Nederlandse steden en hun 
Amerikaanse evenknie. Zij was gestuit op de 
bijzondere band die de twee steden hebben (leve 
het internet). 
Het boekje gaat heten “The Dutch Connection” en 
daarom dacht ze dat het verhaal van Nijkerk en 
Schenectady daar heel goed in zou passen. 
Wij hebben haar voorzien van recepten uit 
Schenectady (het receptenboekje van de 
Reformed Church) en foto’s. Als het boekje 
uitkomt, dan zullen we dat melden. 

 
Volwassenenuitwisseling 2016 
De volwassenuitwisseling is een groot succes 
geworden. Onder de capabele leiding van Hillie en 
Jan Cozijnsen is de groep in september naar 
Schenectady afgereisd waar zij weer als vanouds 
werden onthaald. Er was een vol programma 
samengesteld, maar iedereen kan daar met 
plezier op terugkijken. 

 
 
 
Op bezoek bij burgemeester Gary McCarthy 
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“Wij hebben een paar prachtige dagen achter de 
rug. De ontvangst van de burgemeester was relaxt 
en hij oogde heel ontspannen. Het Monopolyspel 
vonden ze geweldig. 
Evenals de raadsvergadering met de overdracht 
van de proclamatie van de stedenband. Alles is op 
foto en film vastgelegd. Een paar uur later stond 
het al op Nijkerk Nu. 
Gisteren zijn wij ontvangen door de afgevaardigde 
namens Schenectady in de Assemblee. Iedereen 
vond het eervol om in de stoelen van de 
afgevaardigden te mogen zitten. En tot slot op de 
foto natuurlijk. Hillie Cozijnsen” 
 

 
Te gast in de Assemblee 
 

Lezing 

Het bestuur heeft het plan opgevat om volgend 
jaar een lezing te organiseren. Het thema zal met 
de Verenigde Staten te maken hebben. Zodra  een 
datum en plaats bekend is, zullen we dit 
mededelen. 
 

 
 
 

 
 

 
 

Het bestuur wenst alle vrienden 

prettige feestdagen en een 

gelukkig nieuwjaar! 

 

Potluckdinner 
Op 28 augustus was het jaarlijkse potluck dinner 
dat werd gehouden bij Museum Nijkerk. Het was 
snikheet, maar in de tuin van het museum was 
een tent opgezet. In een gezellige sfeer hebben 
we genoten van de meegebrachte lekkernijen. Er 
was tevens een expositie over oude bedrijven in 
Nijkerk en voor sommigen was het een feest van 
herkenning.  

 

 

Agenda 2017 

7 – 20 juli  Jeugduitwisseling in Nijkerk  
19 juli   Potluck-farewell-BBQ  
 
 
 

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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