Stichting Nijkerk-Schenectady

Nieuwsbrief 3-2020
voor de Vrienden van de Stichting Nijkerk-Schenectady
Van het bestuur
Het bestuur is druk bezig met de op handen zijnde
uitwisseling van de volwassenen te organiseren.
We weten niet of het Coronavirus roet in het eten
gaat gooien, maar vooralsnog gaan we gewoon
door met de organisatie.
Er is nauw contact met de Amerikaanse
organisatie.
________________________________________

Volwassenenuitwisseling
Programma (gewijzigd)
30 april- ontvangst op Schiphol, daarna naar De
Postkamer
1 mei – Bezoek Nolet Distilleerderij in Schiedam
2-3 mei weekend
4 mei – Bezoek Westerbork
’s Avonds kranslegging tijdens de
dodenherdenking
5 mei – ontbijt strand Zeewolde en veel activiteiten
Nationaal Museum Soesterberg
’s avonds Bevrijdingsconcert
6 mei – Nijkerkdag (bezoek gemeentehuis,
museum en shoppen in Nijkerk)
7 mei – Amsterdam (Anne Frank museum en
shoppen)
8 mei vertrek

Dringend gastgezinnen nodig!
We hebben nog 5 gastgezinnen nodig. Wie helpt
ons uit de brand!. Er zijn echtparen bij, maar ook
gasten die alleen reizen. Het is voor een korte
periode van 8 nachten.. Geef je s.v.p. op bij Truus
Doornhof (truusdoornhof@hotmail.com).

Terugblik Nieuwjaarspotluck
We kunnen terugkijken op een geslaagd
nieuwjaars“potluck”. Er was een hoge opkomst en
we hebben weer eens gezellig bijgepraat.
Voor diegenen die zich hadden verheugd op de
aangekondigde stamppotten, die hadden het
nakijken, want er was een heerlijk pastabuffet. Het
bestuur had bedacht dat het leuk zou zijn om de
kok weer eens iets anders te laten serveren. Uw
voorzitter was het even kwijt en toen de salade
werd binnengebracht (dat past toch helemaal niet
bij boerenkool?) begon er iets te dagen. Maar wat
was het allemaal heerlijk.

Dagcaptains gevraagd!
Voor iedere dag van het programma hebben we
een dagcaptain nodig. Dit kan het bestuur niet
alleen! Meld je aan als je een dag als begeleider
mee wilt. Dit doe je niet alleen, maar altijd met z’n
tweeën. Je bent die dag de aanspreekpersoon en
zorgt ervoor dat alle gasten ook weer mee naar
huis gaan.
Meld je bij Harm Heimensen
(h.heimensen@kpnplanet.nl).
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Stichting Nijkerk-Schenectady
Agenda 2020
1 april – 19.30 uur informatieavond voor de
gastgezinnen (bij MOS, Ambachtsstraat 15,
Nijkerk)
30 april t/m 8 mei 2020 Volwassenuitwisseling

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. Website: www.nijkerkschenectady.nl
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