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Nieuwsbrief voor de  

Vrienden van de Stichting Nijkerk-Schenectady  

Van het bestuur 

Nijkerk 600 
Wij kunnen allemaal terugkijken op een 
fantastisch jaar voor onze stichting! De 
toename van de bekendheid van onze stichting 
is niet gemeten, maar gezien de publiciteit aan 
de komst van de stedenband en de borden die 
zijn geplaatst bij de entreewegen van Nijkerk, 
moet dat enorm toegenomen zijn.  
 

 
 
Het bord bij de entreewegen van Nijkerk. 

 
Daarnaast hebben we onze contacten met de 
gemeente en de politiek kunnen bestendigen. 
De erepenningen van Nijkerk die door de 
burgemeester zijn uitgereikt aan Connie Colangelo 
en Michael Brockbank zijn hier ook debet aan. 
 
Maar ook andere contacten, zoals met de 
"Zuidwal" en het onderwijs, zijn heel belangrijk 
voor ons gebleken. 

 

 

 
 
 
Jeugduitwisseling 2014 
 
Er staat op dit moment met potlood in de agenda 
een gereserveerde periode van 10 tot en met 24 
juli 2014.  Er komt dan weer een groep met 10 
jonge Amerikanen naar Nijkerk. De leeftijd is 
tussen 15 en 18 jaar. Vindt u het leuk uw gezin 
voor twee weken uit te breiden met een 
leeftijdgenoot van uw kind (eren), neem dan 
contact op met truusdoornhof@hotmail.com. Zij  
kan u hier mee over vertellen.  

 
Schema uitwisselingen 

Na de twee uitwisselingen in 2013 (jeugd en 
volwassenen) 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 
 

Overhandiging cadeau 
Tijdens de stedenbandceremonie gaf de 
Schenectady Nijkerk Foundation een tekening van 
Len Tentillo cadeau aan de Gemeente Nijkerk. Het 
inlijsten gebeurde in Nijkerk en uw voorzitter heeft 
het overhandigen van het ingelijste exemplaar met 
een kopje koffie nog een keertje dunnetjes 
overgedaan. 

 

 
Burgemeester Renkema  met het ingelijste geschenk  
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Herdenkingsboek Nijkerk 600 

 

Onlangs is het fotoboek met CD' s  over het 
feestjaar 2013 verschenen. Er zijn hierin twee 
pagina's met fotoherinneringen aan de officiele 
ceremonie  opgenomen, die op 27 juni jl. 
plaatsvond. Dit boek is een echte aanrader om 
aan te schaffen. Te koop bij de Nijkerkse 
boekwinkels. 

Potluck dinner 

 
 
Op 28 september jl. was het jaarlijkse potluck 
dinner. Ondanks dat de datum was verschoven 
heeft dit niet geleid tot een hogere opkomst. Een 
nadeel van een latere datum is dat het sneller 
kouder wordt. We gaan toch weer terug naar de 
eerste zaterdag in september. Het was overigens 
bijzonder gezellig en een ieder had zich weer 
overtroffen met de heerlijkste salades, 
vleesballetjes, soepen, taarten en nog veel meer 
lekkers.  
 
 
 
 

 
Lezing bij Rotary 
Op 31 oktober jl. sprak Janny Venema van het 
New Netherland Research Center uit Albany over 
het nieuwe Nederland in Verenigde Staten. Dit 
contact is tot stand gekomen via een van onze 
Vrienden, Jan van den Donk. Janny hield een 
betoog over deze rijke geschiedenis. Natuurlijk 
hebben we de gelegenheid benut om iets over de 
Stichting Nijkerk-Schenectady te vertellen en dit 
leverde drie nieuwe vrienden op!!  
 

Nieuwe vrienden: 
De Stichting Nijkerk-Schenectady heeft weer een 
paar vrienden mogen noteren: J. Hubers, Klazien 
Vermeer, Joop Verhoog en Ed Kiel. 
Heel erg fijn dat jullie onze stichting ondersteunen. 
 

 

 
Fijne feestdagen  

en een gezond 2014 gewenst! 

Agenda 2014  
maart 2014   Bijeenkomst gastgezinnen 

juli 2014 Jeugduitwisseling naar Nijkerk 

september 2014   Potluck dinner 

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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