Stichting Nijkerk-Schenectady

Nieuwsbrief voor de
Vrienden van de Stichting Nijkerk-Schenectady

Van het bestuur

Vr 6 mei Alkmaar kaasmarkt en Bergen/Castricum
(o.l.v. Janneke en Henk Verweij)
Za 7 mei Vanaf 15.00 uur Keep them rolling en
Farewell dinner
Zo 8 mei dag met gastgezin
Ma 9 mei vertrek vanaf Schiphol naar Londen

Het bestuur van de Stichting wenst u bijzonder fijne
feestdagen en een Gelukkig en gezond 2011!

Gastgezinnen gevraagd!
Een aantal gastgezinnen heeft direct spontaan
gereageerd, maar we hebben op dit moment nog niet
voldoende gastgezinnen.
Wilt u zich weer opgeven als gastgezin? Meldt u zich
s.v.p. bij Truus Doornhof. Zij is verantwoordelijk voor
het vinden van gastgezinnen en heeft u vragen? Mail
dan naar Truus.(truusdoornhof@hotmail.com)
Deze prachtige boom is opgesteld in de New

SNS in het Nieuws

Reformed Church in Schenectady (de zak van

In het Kerknieuws van 22 oktober stond een heel

Sinterklaas staat er naast!).

artikel over de banden met Schenectady. Dat willen
wij u niet onthouden. U treft het hierbij aan.

Volwassenenbezoek 2011
Programma 28 april tot en met 8 mei 2011
In deze periode zal een groep Amerikaanse
volwassenen Nijkerk weer bezoeken.

Do 28 april Aankomst-ontvangst in Nijkerk-potluck
in wijkcentrum Corlaer
Vr 29 april Nijkerkdag rondleiding en markt/
winkelen
Za 30 april Koninginnedag
Zo 1 mei kerkdienst bezoeken
Ma 2 mei Amsterdam
Di 3 mei Openluchtmuseum Arnhem en lezing Jan
van de Kuinder
Wo 4 mei Putten en mars dodenherdenking
Do 5 mei Amersfoort Bevrijdingsdag

Nieuws van de Half Moon

The Half Moon is a full-scale, operating replica
of the Dutch ship of exploration that Henry
Hudson sailed in 1609. The Half Moon is a
traveling museum that conducts programs about
the unique history of the Dutch colony called New
Netherland (www. Halfmoonreplica.org)
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Vanuit Schenectady

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

Agenda
28 april-8 mei 2011 uitwisseling volwassenen
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Het is al even geleden, maar wij wilden u deze
Haloween-foto (toegestuurd door Connie Colangelo)
niet onthouden. Laten we niet hopen dat het teveel
aan Heineken deze oprisping heeft veroorzaakt.

Vrienden
Kent u nog iemand die in het verleden mee geweest
is met een uitwisseling of waarvan u denkt dat zij zijn
geïnteresseerd in onze stichting? Verwijs ze dan
naar de website. Hier staat een aanmeldformulier.
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