
 

2013 

 

 

In het voorjaar komen Karolina Bloch en Karolina Strozynska-Matuszewska op werkbezoek naar 

Beverwijk. Zij zijn resp. voorzitter en vicevoorzitter van het Femina Project Wronki, dat zich inzet 

voor vrouwen en ouderen. Zij komen met plannen voor een seniorenproject, waarin Femina en de 

stedenband samenwerken. 

 

Van 1 tot en met 3 mei vinden in Wronki de Internationale Partnerstedendagen plaats. Beverwijk is 

vertegenwoordigd met 18 genodigden. Naast Wronki en Beverwijk zijn de ‘twincities’ Plérin 

(Bretagne, Frankrijk), Cookstown (Noord-Ierland) en Lentvarius (Litouwen) van de partij.  

 

Van 16 tot en met 21 mei vindt de jaarlijkse busreis plaats. 

 

De Beverwijkse politiek maakt, op initiatief van de VVD, een eind aan de officiële gemeentelijke 

stedenband tussen Beverwijk en Wronki. Er ontstaat onrust onder de bevolking in beide steden. Er 

verschijnen protestbrieven, onder meer in de media; er is voor het stadhuis van Beverwijk een 

demonstratie. De Poolse ambassadeur in Den Haag, de burgemeester en de gemeenteraad van 

Wronki protesteren eveneens. Het helpt allemaal niet. Volgens de VVD heeft er nooit een officiële 

band bestaan en ‘is men het gedoe meer dan zat’. Een meerderheid van de gemeenteraad steunt het 

initiatief en zo valt het besluit om ‘een niet-bestaande stedenband op te heffen’.  

De Stichting Stedenband Beverwijk-Wronki gaat door met de activiteiten.  

 

Een delegatie van de stedenband en ViVa! Zorg verblijft van 17 tot en met 21 oktober in Wronki 

voor een werkbezoek en een conferentie over ouderen.   

 

   

2014 

 

Dans- en zanggroep Marynia uit Wronki bezoekt met 36 jongens en meisjes onze regio. Van 11 tot 

en met 14 april.  

 

Van 1 tot en met 5 september komen 4 beroepskrachten van het Dagcenturm voor mensen met een 

beperking WTZ in Wronki onze regio.  

 

Een delegatie ouderen en professionals in de zorg (9 mannen en vrouwen) komen naar Beverwijk 

voor een werkbezoek van 25 tot en met 29 september.  

 

Runner Jakub (Kuba) Szymankiewicz uit Wronki verblijft rond 19 oktober in Beverwijk om deel te 

nemen aan de Marathon in Amsterdam.  

 

In november is het Heemskerker Peter Koper die het laatste hulptransport naar Polen verzorgt.   

 

2015 

 

Op 14 februari worden Melanie Voorhans-Wijand en Seth Voorhans coördinatoren van de 

gastgezinnen. Zij nemen de taak over van Wim Spruit. Melanie treedt toe tot het stichtingsbestuur.   

 

Van 30 april tot en met 4 mei brengt een bestuursdelegatie een bezoek aan Wronki. Op de Dag van 

de Grondwet, 3 mei, zijn er concerten van de Beverwijkse Harmonie Kapel en van de Stichting 

Project Orkest Nederland.  



Beverwijker Henri Numan, lid van atletiekvereniging DEM en loopgroep Vrijheid Blijheid loopt op 

1 mei mee als eerste Nederlander ooit in de Burgermeesters Run.    

 

De 25ste en tevens laatste busreis naar Polen is van 24 tot en met 31 mei. 

 

Muziekvereniging Arion in Wijk aan Zee stopt er mee en schenkt de uniformen aan het nieuwe 

muziekkorps in Wronki. Het geschenk wordt hoogstpersoonlijk naar Wronki gebracht door Wim 

Aardenburg, penningmeester van Arion en zijn echtgenote. Het gaat om ongeveer 40 uniformen.  

 

Op zondag 18 oktober nemen 9 hardlopers uit Wronki deel aan de halve marathon van Amsterdam. 

Zij logeren in kasteel Assumburg in Heemskerk en bezoeken hun vrienden in de regio.  

 

In kleine kring ontvangt voorzitter Wim Spruit een award van de regio Szamotuly uit handen van 

oud-burgemeester en nu lid van de regioraad, Kazmierz Michalak. De uitreiking is op 27 mei ten 

huize van de familie Tomasz en Irena Ziólek.   

 

Voorzitter Wim Spruit publiceert het boek ‘Tussen Schapen En Wolven’ over zijn ervaringen in de 

Beverwijkse politiek als gemeenteraadslid en wethouder. Er is ruime aandacht voor de stedenband 

met Wronki.  

 

Tijdens een bijzondere bestuursvergadering wordt afscheid genomen van secretaris Herman 

Brouwer. Om gezondheidsredenen  legt hij zijn functie neer. Zijn echtgenote Jenny Brouwer-

Dunnewind woont de vergadering bij.  

 

Van 11 tot en met 15 november  zijn professionals in de zorg op werkbezoek in Wronki. Tijdens dit 

bezoek ontvangen Karolina Bloch en Karolina Strozynska-Matuszewska een Nederlandse 

onderscheiding in Hotel Olympic. De delegatie wordt geleid door Edith Tiecken-Fokker, 

deelnemers zijn Laura de Ridder, Gonnie Tiecken-de Vries, Ine de Jong, Willy van Eerden en 

Cheryl van der Meij. Namens de stedenband gaat voorzitter Wim Spruit mee.    

 

 

2016 

 

Op 4 januari overlijdt Herman Brouwer, bestuurslid van de stichting. Hij was secretaris van het 

bestuur, beheerde de website en was samen met Jenny gastouder voor kinderen en volwassenen uit 

Wronki. Met name het dagcentrum voor mensen met een beperking in Wronki had hij in zijn hart 

gesloten.  

 

In juli komt een groep kinderen uit Wronki naar  Beverwijk. 

 

De nieuwe burgemeester van Beverwijk, drs. Martijn Smit ontvangt tijdens zijn 

kennismakingsreceptie een Wronki-tasje uit handen van Melanie Voorhans, Peter Steijn en Wim 

Spruit. Een tasje met inhoud welteverstaan!  

 

2017 

 

 

Een bestuursdelegatie vertrekt op 27 april naar Polen: Wim Spruit en Henri Numan, Melanie 

Voorhans-Wijand, Jenny Brouwer-Dunnewind Jaap Bubberman Peter Steijn en Jolanthe 

Smuczynska (tolk). Het is ‘het laatste rondje’ van Wim als voorzitter en het vernieuwde bestuur 

wordt geintroduceerd. Er zijn gesprekken met burgemeester Mirek Wiezczór, vertegenwoordigers 

van verenigingen en instellingen. Met name over de samenwerking.  



De burgemeester van Wronki en twee medewerksters van het WTZ ontvangen een Nederlandse 

onderscheiding: Beata Szczepska en Magdalena Drajewska. 

Een kunstwerk, geschonken door Herman Brouwer, wordt door Jenny Brouwer overhandigd aan het 

centrum. Op 4 mei keert de delegatie terug.  

 

Beverwijker Henri Numan loopt voor de tweede keer mee in de Burgemeesters Run (1 mei. Dag 

van de Arbeid). 

 

Op 24 mei wordt Peter Steijn benoemd tot bestuurslid, onder meer belast met de website en de 

publiciteit.  

 

Op 11 juni nemen enkele donateurs namens de stedenband deel aan de Rabobank Fietsdag. 

 

Op 17 juni viert Wim Spruit zijn 65ste verjaardag. Op zijn verzoek is er geen officieel afscheid als 

voorzitter van Beverwijk-Wronki, maar ziet hij deze bijeenkomst in De Jonge Halewijn ook als het 

afscheid van de besturen waarvan hij deel heeft uitgemaakt Uit Wronki is Tomasz Ziolek 

overgekomen.  

 

Jakub Urbanski en zijn NEO Team (dans) uit Wronki nemen deel aan de manifestatie Beverwijk Uit 

de Kunst (16 en 17 september). De groep wordt ondergebracht in gastgezinnen en krijgt een 

meerdaags programma aangeboden.   

 

In november neemt Melanie Voorhans de voorzittershamer over.  

 

Op 15 november treedt Albert Zantinge toe tot het bestuur. Hij was al gastouder en zal binnen het 

bestuur de rol van coördinator gastgezinnen op zich nemen.  

 

2018 

 

Tijdens een bezoek van een seniorendelegatie aan Beverwijk en omgeving (ouderen plus 

professionals) wordt op 11 maart inmiddels oud-voorzitter Wim Spruit benoemd tot erevoorzitter 

van de Stichting Stedenband Beverwijk-Wronki. Plek van samenkomst is Paviljoen Westerhout.   

 

Oud-voorzitter Wim Spruit reist in het voorjaar naar Wronki onder meer om een gift te 

overhandigen aan de vereniging van en voor gehandicapten Jestesmy Razym in Wronki. Het is een 

bedrag van Zl. 5.000,- dat hij in 2017 als verjaardagscadeau heeft gekregen van alle gasten.  Het 

bedrag wordt overhandigd aan voorzitter Eleonora Borkowska, in aanwezigheid van onder meer 

onze ambassadeur Tomasz Ziolek.  

 

Het weekblad De Beverwijker publiceert een serie van drie artikelen over het Wronki Bos. De serie 

is geschreven door Co Backer. Het Wronki Bos ligt aan de Hoflanderweg tegenover het stadspark 

Overbos en naast de bussluis richting de wijk Zwaansmeer.  

 

Enkele donateurs van de stichting rijden mee op de Rabobank Fietsdag.  

 

Eind september is Wim weer in Wronki, dan om de 90ste verjaardag mee te vieren van mevr. 

Jadwiga Hoffa. Zij is in 1981 zijn ‘gastmoeder’ en beiden blijven bevriend. Namens de stedenband 

mag hij een mand met Nederlandse geschenken overhandigen.  

 

 

Jenny Brouwer, projectcoördinator, bezoekt in september privé Wronki, maar natuurlijk gaat zij ook 

naar het dag- en activiteitencentrum WTZ.    



 

De stedenband bezet op 9 december een kraam in de Grote Kerk! Melanie Voorhans, Peter Steijn en 

Jaap Bubberman  staan achter de informatiekraam tijdens de Wijkertorenmarkt.   


