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Begin oktober tegenbezoek delegatie Most  
 

Stedenband verder versterkt  

 

De vriendschapsbanden tussen Meppel en de Tsjechische partnerstad Most zijn de 

afgelopen dagen stevig aangehaald. Met de officiële ondertekening van een 

intentieverklaring werd de voortzetting van de jumelage bekrachtigd. ‘Twinning is 

winning’, verklaarde burgemeester Peter den Oudsten. Ofwel samenwerking tussen 

partnersteden biedt voor beide partijen voordelen. Hij oogstte vrijdagavond tijdens een 

grote feestavond bewondering bij de Tsjechische gastheren- en dames door zijn speech 

volledig in de Tsjechische taal voor te dragen. En iedere zin was verstaanbaar geweest, 

zo bleek bij navraag. Dit optreden was een van de vele hoogtepunten van het officiële 

programma. Begin oktober brengt een grote delegatie uit Most een tegenbezoek. 

Het was vanaf donderdagavond tot en met zondagochtend een bezoek van een meer dan 

honderd gasten tellende Meppeler delegatie met tal van hoogtepunten. De culturele 

afvaardiging van Popkoor The Midges met begeleidingsband, het Saxofoon Kwartet en het 

Accordeon Orkest, alle drie onder de vlag van de Muziekschool, en Jeroen Boerwinkel toonde 

zich ontwapenende ambassadeurs namens de Meppeler gemeenschap. 

Het aanstekelijke enthousiasme van het Popkoor breidde zich na afloop van de optredens uit 

tot op de dansvloer. De in leeftijd zeer gevarieerde groep gaf de aanvankelijk even stijlvolle 

als plichtmatige officiële feestavond een swingende dimensie mee. Jeroen Boerwinkel voerde 

in het poppentheater van Most zijn programma Harlekinade op indrukwekkende wijze op. De 

vele Tsjechische bezoekers evenals de Meppelers overlaadden de getalenteerde mimespeler 

met complimenten. 

De Parel  
Ook duo-raadslid voor de VVD Piet Koopmans liet zich van zijn beste vokale zijde zien. Hij 

zong met begeleiding van stadsorgel De Parel tijdens het jaarlijkse Festival van Most zaterdag 

overdag het Tsjechische volkslied. De vier begeleiders van De Parel, Jan van Dijk, Tiemes 

Mulder, Jan Warmels en Ferrie Hörman, beleefden het uitstapje van hun leven. ‘De Parel is 

nu een internationale attractie’, aldus een lachende Jan van Dijk. Kinderen en volwassenen 

verdrongen zich rondom dit kleurrijk pierement dat zaterdagmiddag de stad introk en bij tal 

van supermarkten voor muzikale verstrooiing zorgde. ‘Tulpen uit Amsterdam’ en het Drentse 

volkslied werden een alom gewaardeerd exportproduct.  

Verschillende ideële groepen die in Meppel actief zijn onder de noemer Mondiaal Platform 

waren op het Festival in Most in verschillende stands met veel informatiemateriaal aanwezig. 

De vlaggetjes en ballonnen van het Wereld Natuurfonds, Unicef en de Wereldwinkel vonden 

gretig aftrek. Onder leiding van Janke Starre bakten leerlingen van de kokschool in Most maar 

liefst 3500 poffertjes die gratis werden verstrekt. Lange rijen kinderen en oudere inwoners 

van Most stonden vrijwel de hele dag in rijen voor de poffertjeskraam. 

Veel indruk op de grote schare toeschouwers maakte Eric Starre met de overhandiging van 

een cheque namens Rotary Meppel voor het kindertehuis in Most. Een deel ervan, 8.500 

dollar, was de opbrengst van de Highland Games. Er werden van de opbrengst ook giften 

beschikbaar gesteld voor Ruanda en het Hippisch Centrum in Meppel. De Amerikaanse 

organisatie van Rotary vulde het bedrag voor het kindertehuis in Most aan tot 20.400 dollar. 

Zaterdagmiddag bracht de delegatie van Rotary een bezoek aan het kindertehuis en zag dat de 

centrale voorzieningen en de kamers voor de zeventig kinderen prima waren opgeknapt. In 

het tehuis worden ook zeer jeugdige moeders m,et hun baby opgenomen.  



In zijn Tsjechische rede schetste burgemeester Den Oudsten in het kort de ontstaans-

geschiedenis van de Stedenband, een geschenk van Rotary Meppel ter gelegenheid van haar 

50-jarig bestaan. Dit heeft geleid tot tal van uitwisselingen in de afgelopen vijf jaar. 

Leerlingen van Stad en Esch brachten twee weken door bij gastgezinnen in Most en maakten 

daar kennis met het leven van alledag, aldus onderwijsman Jan Snijders die lid is van het 

bestuur van de Stedenband.  

Tijdens het recente bezoek liet Meppel zich van haar meest veelzijdige kant zien. 

Burgemeester Den Oudsten richtte zich in zijn feestrede tot het Popkoor, het Saxofoon 

Kwartet, het Accordeon Orkest, de mannen van De Parel, Jeroen Boerwinkel en de 

samenstellers van de exposities. ‘Wij zijn als gemeentebestuur trots op jullie voor de wijze 

waarop jullie je hier hebben gepresenteerd. In één woord fantastisch’. Het applaus van de 

Meppeler delegatie kon wedijveren met de ovaties die de Tsjechen Peter den Oudsten voor 

zijn taalvirtuositeit gaven. 

 

 

  

Een deel van de opbrengst van de Highland Games van de Rotary werd aangevuld door de 

Amerikaanse Rotary organisatie. In totaal kon Eric Starre 20.400 dollar overhandigen voor 

het kindertehuis in Most. 


