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Stedenband Most-Meppel wordt in 2009 en 2010 aangehaald  
 
Lijvig uitwisselingsprogramma op stapel  
 
De stedenband Most-Meppel is nog steeds springlevend. Dat blijkt ten overvloede uit het 

lijvige uitwisselingsprogramma tussen de Tsjechische stad Most en de Drentse plaats 

Meppel. Tal van culturele, politieke en sportieve ontmoetingen van Meppel en Most 

staan in 2009 en 2010 op stapel. Voorzitter Harm Jan Lanjouw van de Stichting 

Stedenband presenteerde donderdag op het stadhuis een fraaie lijst met sportieve en 

culturele en educatieve partneractiviteiten van burgers in Most en Meppel.  
 
In 1997 werden de eerste contacten gelegd tussen Most en Meppel. Was de jumelage 
aanvankelijk vooral een activiteit van de plaatselijke Rotaryclubs, door het enthousiasme van 
de Stichting Stedenband Most-Meppel (1998) en de groeiende interesse van de beide 
gemeentebesturen in de stedenband, zijn de contacten steeds hartelijker en intensiever 
geworden. Onderhand zijn er niet veel Meppelers die niet van de stedenband met Most op de 
hoogte zijn. Honderden leerlingen, sporters, welzijnswerkers, muzikanten, ondernemers en 
politici logeerden in Most en kregen bij een tegenbezoek de vrolijke Tsjechen over de vloer. 
‘De waarde van de stedenband is inmiddels duidelijk gebleken. De uitwisseling is zeker geen 
eenrichtingsverkeer. Op cultureel gebied en op het vlak van automatisering op het gemeente-
huis kijk je als Meppeler soms je ogen uit’, vertelt Harm Jan Lanjouw. ‘Het gemeentebestuur 
van Most zoekt naarstig naar meer aansluiting bij Europa en hecht daarom ook veel belang 
aan de contacten met de gemeente Meppel. Ook in het kader van de internationalisering van 
het onderwijs zijn de contacten met Tsjechië heel waardevol gebleken. De jeugd heeft de 
toekomst. Met die gedachte worden dit jaar weer veel contacten gelegd door jongeren uit 
Meppel en Most. Scholieren uit Most brengen in juni een tegenbezoek aan Meppel. Het thema 
van het educatieve verblijf in Meppel luidt: ‘Samen verder in Europa’. Diverse scholen in het 
voortgezet onderwijs doen aan het programma mee.  
Op cultureel gebied is er de komende twee jaren veel te horen en te zien in het kader van de 
stedenband. Het vaste musicalgezelschap van de schouwburg in Most verzorgt op vrijdag 15 
mei de opening van het Meppeler Muziekfestival in Schouwburg Ogterop. Stichting Steden-
band neemt de kosten van deze voorstelling voor haar rekening, waardoor de musical gratis 
toegankelijk is. Het orkest Šrum Šrum uit Most speelt de volgende dag op één van de festival-
podia in de Meppeler binnenstad. Muziekvereniging De Bazuin is van de partij in het fameuze 
Cultureel Festival van Most in september dit jaar.  
In 2010 staat een uitwisseling van zangkoren gepland. Jeugdteams van de vier voetbalclubs in 
Meppel en Nijeveen reizen in juni af naar de Tsjechische partnerstad om vriendschappelijke 
wedstrijden te spelen op een toernooi van de plaatselijke voetbaltrots FC SIAD Most. Verder 
bestaan er nog vele contacten tussen medici, ambtenaren, bestuurders en ondernemers in Most 
en Meppel, die in de loop van 2009 worden bestendigd. Zo blijkt er bij ondernemend Most 
belangstelling te zijn voor de inspanningen van ICC Parkmanagement voor het project Veilig 
Ondernemen. Ook is er uitwisseling van kennis van de twee ziekenhuizen, bijvoorbeeld over 
het vooruitstrevende droogbedcentrum in het Diaconessenhuis. 


