2009
Op 3 mei opent de burgemeester van Wronki, Miroslaw Wieczór een expositie van 25 werken van 6
kunstenaars uit Beverwijk en Wijk aan Zee. De expositie is in de Ridderzaal van het Stad en Streek
Museum Wronki. Curatoren van de tentoonstelling zijn Ella de Jong en Ginny Bartholomée uit Wijk
aan Zee. De kunstenaars zijn Susanne Slings, Lydia Nederlof, Ginny Bartholomée, Erik Meijer, Yvonne
Zomerdijk en Ernie Gerrits. De tentoongestelde werken hangen na Wronki in Kop van WaZ in Wijk
aan Zee, tot en met 13 september.
De expositie maakt deel uit van de Hollandse Dagen in Wronki, feestelijkheden met een Wijk aan
Zees tintje. Er is muziek, er zijn hapjes, er worden spelletjes gedaan, allemaal alsof het in Polen
Koninginnedag is. De band WeCookWithFire treedt twee keer op, er zijn informatiekramen over
Nederland en over Beverwijk/Wijk aan Zee, Peter van Hal (kok) en echtgenote Marjon (in Volendams
kostuum) maken een Hollandse hap: veel stamppot en… bitterballen met mosterd! Voorzitter Wim
Spruit en secretaris Lia de Ridder zijn er bij namens het stichtingsbestuur.
Tineke Opdam, oud bestuurslid en coördinator gastgezinnen, is op 29 april in haar woonplaats
Heemskerk koninklijk onderscheiden: Lid in de Orde van Oranje-Nassau.
Op 2 mei reikt provinciebestuurder Zbigniew Ajchler aan Wim Spruit de Medaille van Verdienste van
de provincie Groot-Polen uit. Dit gebeurt tijdens de Wronki Dagen in het amfitheater.
De folkloristische dans- en zanggroep Marynia komt naar Beverwijk van 8 tot 14 juni voor een serie
optredens in de regio.
De 17de busreis, een achtdaagse tour van 30 augustus tot en met 6 september telt 40 gasten.
Peter Koper reist in juni wederom naar Polen met een klein transport: de uitleenpost van Kiwanis
Club Wronki en van Rotary Club Szamotuly.
2010
Radio Beverwijk besteedt in de live-uitzending Bever Brunch lvanuit winkelcentrum de Beverhof op
zaterdag 27 februari aandacht aan de stedenband. Programmamaker is Ab Jenema, de presentatoren
zijn Rob Keesen en Raimond Bos.
Klas spw4 van het ROC Nova College in Beverwijk (36 leerlingen en 4 begeleiders) verblijft van 23 tot
en met 27 maart in Wronki. Onder leiding van docente Ilse van der Mey nemen zij deel aan een
internationaal jongerencongres over Milieu in Wronki. Het is een vervolg op het congres dat in 2006
in Beverwijk plaatsvond: ‘Jongeren in Europa’. Ook uit de andere partnersteden van Wronki zijn
jongeren van de partij: Plérin, Lentvarius en Cookstown . Onze ambassadeur in Wronki Tomasz Ziólek
en gemeentevoorlichter Lukasz Majchrzak staan de Beverwijkse gasten bij, Lia de Ridder en Wim
Spruit vertegenwoordigen de stichting. Lia organiseerde het eerste congres in 2006 in Beverwijk.
Tijdens een vliegramp op 10 april in Rusland, komen 96 Polen om. De voorzitter heeft die
zaterdagmiddag telefonisch contact met de Poolse ambassadeur in Nederland en de burgemeester
van Wronki. De slachtoffers zijn Poolse hoogwaardigheidsbekleders, onder wie de president Lech
Kaczynski en zijn echtgenote. Het land is in shock. Onze voorzitter, die jaren lang deel uitmaakte van

het dagelijks bestuur van de Nationale Stichting Nederland-Polen Gaude Mater Polonia, wordt
uitgenodigd voor een herdenkingsmis op 16 april in Den Haag.
Bestuurslid/peningmeester Jaap Bubberman wordt op 29 april onderscheiden tijdens de lintjesregen
in het Kennemer Theater: Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Een jaar later ontvangt zijn echtgenote,
Diet Bubberman-Wiersma dezelfde koninklijke onderscheiding. Beiden zijn trouwe deelnemers van
de jaarlijkse busreizen, zijn gastouders van de stichting enz.
De jaarlijkse busreis is van 2 tot en met 9 mei.
De Beverwijkse Harmonie Kapel is met 19 leden van 1 tot en met 5 mei in Wronki.
Herman en Jenny Brouwer zijn van 18 tot en met 25 september op werkbezoek in Wronki, onder
meer bezoeken zij de woonvormen voor mensen met een beperking en het dag- en
activiteitencentrum, WTZ.
Donateurs ontvangen dit jaar een speciaal voor hen gemaakte beker, afkomstig van een
porseleinfabriek in Chodziez in Polen.
2011
De Beverwijkse Harmonie Kapel en het Orkest van het Wronki Cultureel Centrum (WOK) bijten het
spits af in het jubileumjaar Beverwijk-Wronki 1981-2011. Zij spelen samen in het 15 jaar bestaande
Wronki Bos. Na afloop is er een receptie in de Sporthal Beverwijk, met burgemeester Han van
Leeuwen als gastheer. Een dag later is er een concert in de Sint Agathakerk. Naast het orkest komt
ook een delegatie van het Wronki Comité Buitenlandse Betrekkingen mee. Het bezoek, van 1 tot 4
april, wordt afgesloten met een rondvaart door de Amsterdamse grachten en een bezoek aan de
Zaanse Schans.
In het voorjaar gaat projectvrijwilliger Peter Koper opnieuw naar Polen met een vracht
hulpgoederen, onder meer dertig rollators.
De gemeente Beverwijk plaatst in het voorjaar op verzoek van de stichting een zitbank in het Wronki
Bos.
Radiomaker Jeroen Bakker presenteert op 18 april zijn Wronki-DVD, met muziek, filmpjes en foto’s
van zijn reis naar Wronki in 2010.
Alle donateurs ontvangen een groen jubileumtasje.
Opnieuw nemen kunstenaars uit Wronki en omgeving vanaf 19 mei deel aan de jaarlijkse
kunstmanifestatie Ezels & Kwasten in Wijk aan Zee: Beata Adam-Dabrowska, Joanna Tomczak, Daria
Wajdeman-Waszynska en Karolina & Piotr Matuszewscy.
Van 12 tot en met 19 juni vindt de jaarlijkse (19de) busreis naar Wronki plaats.
Secretaris Herman Brouwer en penningmeester Jaap Bubberman bezoeken de tehuizen voor mensen
met een beperking in Chojno en Nowa Wies, alsmede het dag- en activiteitencentrum in Wronki. Eén
van de resultaten is dat werkstukken van de bewoners c.s. in Beverwijk verkocht zullen worden. De
eerste keer is op 1 oktober tijdens een ‘vrijwilligersmarkt’ in Beverwijk.

Op 18 juni opent burgemeester Mirek Wieczór van Wronki in het filmtheater de expositie ‘Wronki
Kleurt Oranje’, met voorwerpen uit de Huis van Oranje-collectie van stedenbandvoorzitter Wim
Spruit. De tentoonstelling wordt later verplaatst naar het Regionaal Museum Wronki en duurt tot 1
september. Curatoren van de expositie zijn Daria Wajdeman en Katarzyna Stoebe.
Tijdens een feestelijke bijeenkomst in het filmtheater op zaterdag 18 juni wordt
stedenbandvoorzitter Wim Spruit benoemd tot Ereburger van Wronki. De onderscheiding wordt
uitgereikt door de voorzitter van de gemeenterada Ryszard Firlet en burgemeester Mirek Wieczór.
De gemeenteraad van Wronki heeft hiertoe besloten op 27 april.
De jongste leden van de folkloristische dans- en zanggroep Marynia komen van 9 tot 13 september
naar Beverwijk. Dertig jongens en meisjes (en 5 begeleiders) treden op in Huis ter Wijck, Lommerlust
en Sint Agnes, bij Harteheem en tijdens het tweejaarlijkse festival ‘Beverwijk Uit de Kunst’. De laatste
dag maken zij een rondvaart door de Amsterdamse grachten en is er ’s avonds in het BHK-gebouw
een slotfeest. Daar worden Marynia en oprichtster/leidster Letania Gromadzinska-Lawida
onderscheiden met het Erekruis van Verdienste van de Nationale Stichting Nederland-Polen.
In het kader van het Jaar van het Vrijwilligerswerk presenteert ook de stichting zich op de Dag van de
Vrijwilliger op 1 oktober. Dit gebeurt op een informatiemarkt in de Breestraat in Beverwijk.
Peter Koper verzorgt in november weer een hulptransport. Met onder meer een piano voor het
gymnasium in Wronki, kledingpakketten voor het vrouwenhuis en rollators voor het EU-depot in
Szamotuly. De piano is een geschenk van het Beverwijkse echtpaar Eveline & Ger Zoon. Beiden
bezoeken de school, het Zbigniew Herbert Gymnasium in Wronki op een later tijdstip.

