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Eerste nieuwsbrief 

Voor u ligt de eerste nieuwsbrief van Stichting 

Stedenband Beverwijk  Wronki. De afgelopen 

periode is er voor de stichting het een en ander 

veranderd. Zo heeft onze voorzitter Wim Spruit 

aangegeven te willen gaan genieten van zijn 

welverdiende pensioen. Ook penningmeester 

Jaap Bubberman wil het binnenkort rustiger aan 

gaan doen. Daarom is het bestuur op zoek 

gegaan naar nieuwe bestuursleden. Als eerste is 

Melanie Voorhans voorgedragen als kandidaat 

voorzitter. Melanie is als gastoudercoördinator al 

bij de stichting betrokken. Verder is Peter Steijn 

tot het bestuur toegetreden, met als 

portefeuille: website, social-media  en PR.   

Verderop in deze nieuwsbrief een nadere 

kennismaking met kandidaat bestuurslid Albert 

Zantinge.  

Nieuwe website 

Stichting Stedenband heeft sinds 1 april 2017 

een nieuwe website. Op deze website vind u 

naast alle informatie over de stichting, ook een 

zeer uitgebreid archief. Verder een overzicht 

van projecten en een in memoriam.  

Het adres van de website: 

www.beverwijk-wronki.nl 

We zijn ook op Facebook te vinden. Hier vooral 

snelle nieuwtjes en foto’s.  

 

Werkbezoek aan Wronki 

Van 27 april tot en met 4 mei, heeft een 

delegatie van het bestuur een bezoek gebracht 

aan Wronki. Dit bezoek was mede het afscheid 

van Wim Spruit en een nadere kennismaking met 

de nieuwe bestuursleden. Er zijn bezoeken 

gebracht aan de gemeente en de burgemeester, 

instellingen en projecten.  

 

 

 

 

Een uitgebreid verslag en foto’s van dit bezoek 

staat op onze website.

 

Groepsfoto met de “vrienden van Wronki”(TMZW) 

Dansgroep NeoTeam 

Van donderdag 14 tot maandag 18 september is 

dansgroep NeoTeam onder leiding van 

Choreograaf Jakub Urbanski te gast geweest 

tijdens Beverwijk Uit de Kunst. NeoTeam is 

verbonden aan het cultureel centrum Wronki 

WOK. Het team bestaat uit 6 danseressen in de 

leeftijd van 14 tot 18 jaar. De delegatie bestond 

verder uit: Michael Poniewski, directeur van 

het cultureel centrum en Karolina 

Matuszewska, werkzaam bij het centrum. Een 

uitgebreide selectie van foto’s staat op onze 

website en Facebook. 

 

NeoTeam tijdens BUK in het Kennemertheater 

 

http://www.beverwijk-wronki.nl/
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Kennismaking nieuwe burgemeester 

Het bestuur van de stichting heeft de nieuwe  

burgemeester van Beverwijk, Martijn Smit (53)  

gefeliciteerd met zijn benoeming. Een delegatie, 

bestaande uit voorzitter Wim  Spruit, 

aankomend voorzitter Melanie Voorhans - Wijand 

en bestuurslid Peter Steijn – nog maar net terug 

van een werkbezoek aan Wronki – wenste hem 

en zijn echtgenote geluk en succes in onze  

gemeente. De openbare receptie vond plaats in 

de hal van het stadhuis. Kort na de 

inauguratie van de heer Smit.  

 

Melanie en Wim bij Burgemeester Smit 

 

Voorstellen nieuwe bestuursleden 

 Peter Steijn       

Ik ben eigenlijk al jaren bij de stichting 

betrokken op verschillende manieren. Van het 

leeg halen van scholen en het laden van 

vrachtauto’s met hulpgoederen tot nu een 

bestuursfunctie. Mijn portefeuille binnen het 

bestuur is het beheer van de website, 

(social)media en PR. 

 

 

  Albert Zantinge 

Mijn naam is Albert Zantinge en ik ben 50 jaar 

jong. Ik heb als hobby muziek maken in 

clubverband in een fanfare. 

Ik ben in contact gekomen met Wronki door 2 

jaar geleden 2 kinderen een slaapplaats te 

bieden van de dansgroep uit Wronki. Afgelopen 

jaar weer 2 kinderen die nog nooit op vakantie 

waren geweest uit Wronki. En nu in 2017 2 jonge 

dames van de dansgroep Neo ook afkomstig uit 

Wronki. Door dit contact heb ik me aangemeld 

voor een bestuursfunctie om meer te kunnen 

betekenen voor deze stedenband en de 

stichting. 

 

 

 

 

 

 

 

Redactie nieuwsbrief 

Peter Steijn  
p.steijn@beverwijk-wronki.nl 
 

Algemeen contactadres: 

Stichting Stedenband Beverwijk-Wronki 
Melanie Voorhans-Wijand, voorzitter 
Graaf Janstraat 9 
1941 KD Beverwijk 
Tel. 0685301205 
m.voorhans@beverwijk-wronki.nl 
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