
Reacties na concertreis  

 

Doublet  

Namens Doublet wil ik jou en de stichting heel hartelijk danken voor de voortreffelijke 

organisatie van de concertreis naar Most. 

We hebben in één woord van begin tot eind genoten van de trip. 

Het was heerlijk om (weer) in Praag te zijn en wat vooral mij opviel was dat er heel veel in 

Most ten goede is veranderd. 

Indrukwekkend was de Roma-ontmoeting. Al die stralende koppies van de kinderen tijdens 

het spontane feest na afloop en de dankbare gezichten van de leerkrachten heeft iedereen 

geraakt. 

De concertavond was een geslaagde. Zonder dirigent hebben we naar onze eigen bescheiden 

mening toch een hele behoorlijke prestatie neer gezet. Bij een volgende keer willen we graag 

in de mooie kerk zingen, want dan komt Doublet mét dirigent helemaal tot haar recht. 

Nogmaals onze hartelijke dank! 

Hans Meijering. 

 

Doublet 

De organisatie Stedenband Meppel-Most krijgt van mij een dikke pluim en jij in het 

bijzonder. 

Hartelijke groeten, Joke 

 

The Midges  

Geacht bestuur, 

Via deze weg wil ik graag namens The Midges mijn erkentelijkheid uitspreken voor de 

voortreffelijke wijze waarop de reis naar is georganiseerd. 

Dank u wel, het is zeker voor de Midges van toegevoegde waarde geweest. 

Bert Bernardus  

 

The Midges  

Het is een heel goed weekend geweest,iedereen heeft zich heel goed vermaakt. Nogmaals de 

hele commissie bedankt voor haar inzet,onder jouw inspirerend voorzitterschap. 

Mijn enige opmerking is,zou het niet beter zijn om een optreden op een Zaterdag of Zondag te 

plannen? Ik denk dat we dan op meer toeschouwers hadden kunnen rekenen. 

Met groet, Iet Bakker 

 

The Midges 

Beste bestuursleden van de Stichting Stedenband, 

Wat een geweldige dagen heb ik beleefd in Most. Ik wil jullie graag bedanken voor de 

organisatie. Wat een klus om het iedereen naar de zin te maken. Als er onverwachte zaken 

waren ,zoals een gids die niet kwam opdagen, werden die voortvarend opgelost. Het lijkt mij 

dat een gids de rondleiding niet beter had kunnen verzorgen dan Harm-Jan. 

Heel ontroerend was het bezoek aan de school. Tijdens onze vakantie in Duitsland heb ik de 

foto’s bekeken en dan zie je weer hoezeer de kinderen van het feestje genoten. En wij niet 

minder. 

Mooie avond in de schouwburg ook. Wat een mooi gebaar om een miniatuur van de 

“Harlekijn” aan te bieden.  

Nogmaals: mijn hartelijke dank ! 

Met vriendelijke groet, Gerry Bruins Slot 

 



Sterrenberg Kapel  

Vanavond weer de 1e repetitie gehad, iedereen was vol lof over dit bezoek aan Most,  

inderdaad een paar kleine punten welke wij even moeten bespreken. 

In ieder geval namens de gehele groep bedankt voor deze prachtige dagen. 

Frans.  

 

Gemeenteraad  

Via Hans Kuipers onderstaande link.  De vertaling is via Google. Aardig om door te sturen 

leek mij. 

Ik ben gisteravond bij Omroep Meppel geweest met wat filmmateriaal. Een kort verslag komt 

in het weekoverzicht op RTV Meppel. 

Nogmaals dank voor je organisatie.  

Jan Jonker 

 

http://www.divadlo-most.cz/cz/archiv-clanku/aktuality/holandsky-vecer/  

 
 

 

 

 

 

 

 

 


