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Voor u ligt de tweede nieuwsbrief van Stichting 

Stedenband. Sinds onze eerste nieuwsbrief is er  

weer veel gebeurd. Graag willen wij u weer op 

de hoogte brengen van deze gebeurtenissen. 

 

Officieel afscheid Wim Spruit  

Tijdens de laatste bestuursvergadering onder 

leiding van Wim Spruit op 15 november j.l. heeft 

Wim het voorzitterschap officieel overgedragen 

aan Melanie Voorhans en heeft onze stichting 

Albert Zantinge als nieuw bestuurslid mogen 

verwelkomen. 

 

v.l.n.r. Jaap Bubberman, Wim Spruit, Albert Zantinge, Melanie 

Voorhans en Peter Steijn 

Met de Burgemeester aan tafel 

Op 17 Januari heeft Onze “nieuwe” 

burgemeester een kopje koffie gedronken met 

het bestuur en coördinatoren van Stichting 

Stedenband. Tijdens het zeer ontspannen 

gesprek hebben we een goed beeld van onze 

stichting en haar activiteiten kunnen geven aan 

de burgemeester die zeer geïnteresseerd was.  

 

Zeer geslaagd bezoek van mantelzorgers 

Van 8 tot 12 maart hebben we een groep van 12 

zorgverleners uit Wronki ontvangen. Deze 

uitwisseling is onderdeel van het Feminaproject 

en is medemogelijk gemaakt een bijdrage van  

 

 

NLDoet. De organisatie was in handen van Edith 

Tieken, Laura de Ridder en Melanie Voorhans. 

Onze gasten uit Wronki verbleven bij 

gastgezinnen. Het programma bestond uit 

lezingen, gesprekken met mantelzorgers, een 

bezoek aan een zorgboerderij, lunch met 

ouderen en een wandeling door Beverwijk.  

Zie onze website voor een uitgebreid verslag 

met foto’s en video.          

             

Erevoorzitter 

Op de slotavond van het bezoek van 

zorgverleners heeft het bestuur oud voorzitter 

Wim Spruit benoemd tot Erevoorzitter van de 

stichting Stedenband Beverwijk – Wronki.  

Wim ontving een houten plaquette met inscriptie 

en een gouden voorzittershamer.  

Met deze erkenning bedankt het bestuur Wim 

voor zijn 37 jaar inzet voor de stichting. 

              

       De plaquette die Wim heeft ontvangen 
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Afscheid niet makkelijk, wel goed en 

verstandig 

Afscheid nemen van de Stichting Stedenband 

Beverwijk-Wronki, na ruim 37 jaar, is niet 

makkelijk. Maar het is wel een goede, 

weloverwogen, verstandige stap. Na zoveel jaar 

plaats maken voor nieuwkomers, geeft het 

stichtingsbestuur een vrije blik op de toekomst. 

Dat ik op 11 maart jongstleden ben benoemd tot 

erevoorzitter is een ‘titel’ die ik met vreugde zal 

dragen. Het is voor het vernieuwde bestuur ook 

een diplomatieke zet: door deze benoeming blijf 

ik oproepbaar, benaderbaar en soms inzetbaar 

voor een klusje of het beantwoorden van vragen.  

Vanaf 1980 ben ik betrokken bij Polen in het 

algemeen, Wronki in het bijzonder. Een toen nog 

communistisch Polen dat door het Westen werd 

geholpen om een nare periode in hun 

geschiedenis door te komen. De IJmond gaf gul, 

hield contact en er kwam een stedenband. De 

specifieke (medische) hulpstichting bleef 

bestaan. De banden tussen de inwoners van 

Beverwijk en Wronki zijn er nog steeds en zij 

zijn springlevend.  

Daarmee wens ik het bestuur van harte succes. 

Melanie, Jaap, Peter en Albert. Edith en Jenny 

als coördinatoren. Handen die helpen zijn altijd 

nodig. Het bestuur moet een tikkeltje breder: 

een kandidaat-penningmeester en een 

bestuurslid erbij, voor bv. het maken van de 

notulen van de bestuursvergaderingen. Mensen 

met ideeën, vrijwilligers, gastgezinnen. Zij 

blijven nodig.  

Beverwijk-Wronki gaat op weg naar het 

veertigjarig bestaan in 2020. ‘k Hoop dat het 

een feest wordt, een groot feest, maar dan in 

stukjes, het hele jaar door. Dank aan iedereen 

voor de goede samenwerking, het behalen van 

resultaten en het sluiten van vriendschappen. Er 

is iets moois ontstaan, dat het waard is om te 

blijven. ‘k Wens u het goede.  

 

Wim Spruit           

 

Rabobank Fiets dag 

Ook dit jaar willen we weer meedoen aan de 

Rabobank Fietsdag op zondag 10 juni.  

We zijn opzoek naar mensen die mee willen 

fietsen. Voor elke fietser die mee fiets ontvangt 

de stichting een bedrag, wat wij weer kunnen 

gebruiken voor onze activiteiten. 

 

Opgeven kan via: 

info@beverwijk-wronki.nl 
 
Onder vermelding van naam , telefoonnummer 
en dat u wilt deelnemen aan de Rabo Fietsdag. 
 
Uiteraard kunt u zich ook telefonisch opgeven. 
Zie contactgegevens onderaan deze nieuwsbrief. 
 
 

               
 
Redactie nieuwsbrief 

Peter Steijn  
p.steijn@beverwijk-wronki.nl 
 
www.beverwijk-wronki.nl 
info@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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