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Tsjechische ambassadeur bij viering Stedenband 

 

Feestelijk tegenbezoek Most  

Een uitgebreide delegatie uit de Tsjechische partnerstad Most is dit weekeinde in Meppel voor 

de eerste lustrumviering van de Stedenband. Vanochtend vond een officiële ontvangst plaats 

op het bestuurskantoor op Blankenstein. Bij het lustrumfeest zaterdag op het Kerkplein is de 

Tsjechische ambassadeur in ons land P.Kubernat aanwezig. Een Meppeler delegatie bracht in 

september een lustrumbezoek aan Most. Het thema van de festiviteiten rond de Stedenband is 

‘Europa bindt ons allen!’. 

De vijf jaar durende samenwerking tussen de gemeenten Most in Tsjechië en Meppel is 

gericht op uitwisseling tussen inwoners. De Stichting Stedenband Most-Meppel heeft de 

afgelopen jaren activiteiten opgezet op het gebied van onderwijs, sport, cultuur, muziek, 

volkshuisvesting en gezondheidszorg. 

Contacten  

De stichting is blij met wat tot nu toe is bereikt en met de vrienden die ze maakte. Maar ze wil 

verder en inwoners nog meer bij de contacten betrekken. Er moeten uitwisselingen op meer 

terreinen kunnen plaatsvinden. De gedachte van de stichting is vormgegeven in het festival 

‘Europa bindt ons allen!’. In het mondiaal beleid van de gemeente Meppel wordt de 

stedenband met Most verder ontwikkeld. ‘Dat kan bijdragen an de bewustwording van 

verschillen in levensomstandigheden’, aldus het bestuur van de Stedenband. 

De activiteiten binnen het project ‘Europa bindt ons allen!’ zowel enkele weken geleden in 

Most als dit weekeinde in Meppel worden mede gefinancierd door de Europese Commissie. 

Een groot deel van het programma is gericht op de jeugd. 

In de Stichting Stedenband Most-Meppel zijn vertegenwoordigd: onderwijs, cultuur, sport, 

gezondheidszorg, bedrijfsleven en welzijn. Het Mondiaal Platform Meppel is een andere 

deelnemer. Met het mondiaal festival ‘Europa bindt ons allen!’ presenteerden Unicef, het 

Wereld Natuurfonds en de Wereldwinkel zich ook in Most. 

Informatiemarkt  

Zaterdagmiddag om 13.00 uur begint op het Kerkplein een Lustrumfeest en een 

informatiemarkt van het Mondiaal Platform Meppel. Op de Wheem gaat de sportieve 

zeskamp niet door. Daarvoor wordt een workshop breakdance gehouden. 

Het Mondiaal Platform Meppel houdt jaarlijks een informatiemarkt. Deze valt nu samen met 

de lustrumviering van de Stedenband. Het platform speelt in op het leidende thema ‘Europa 

bindt ons allen!’. 

Unicef wil stimuleren dat ook kinderen in Meppel iets kunnen doen voor kinderen in andere 

landen door lid te worden van Kids United. Informatie hierover is zaterdag verkrijgbaar in de 

stand op het Kerkplein. In de stand van het Vredes Platform kan door middel van interactieve 

computerspelen worden vastgesteld hoe het staat met onder meer het gevoel voor 

rechtvaardigheid en vooroordelen van jongere en oudere spelers. Ook het Wereld Natuur 

Fonds en de Wereldwinkel zijn met een kraam aanwezig. 

Stichting Kleurrijk Meppel houdt verschillende workshops voor jongeren over onder meer 

mensenrechten, vreemdelingenhaat, milieu en gezondheid. Twee jongeren van circa 20 jaar, 

een uit Meppel en een uit Most, verwerken een van de onderwerpen door middel van graffiti 

op panelen van drie tot vier meter lengte. Jongeren van 11 tot en met 16 jaar houden zich op 

kleinere panelen met graffiti bezig. Op middelbare scholen zijn rapsongs geschreven die door 

de band Elementen worden uitgevoerd. 


