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Tulpen en foto’s vertellen Most over Meppel   

 
‘De inwoners van Most zijn best goed op de hoogte  van de stedenband Most-Meppel. We 
hebben het een portier van een hotel en andere toevallige passanten in Most gevraagd. Meppel 
is daar geen onbekende stad meer’, meldt de tevreden voorzitter Jos Botterop van de Stichting 
Stedenband Most-Meppel. 
 
Een delegatie Meppelers was begin deze week in de Tsjechische partnerstad in spé om 
bloembollen te planten op het nieuwe stadsplein en de opening bij te wonen van de 
fototentoonstelling ‘Meppel toen en Nu’ in het theater van Most. 
Sinds in april ’97 de intentieverklaring voor de jumelage werd getekend, zijn al diverse 
voetbalploegen, koren en medici heen en weer gereisd tussen Meppel en Most. Hun doel was 
de vriendschapsband alvast op te warmen. Morgen is het dan echt zo ver. De stedenband 
Most-Meppel wordt in MEC De Secretarie officieel ondertekend door de twee burgemeesters 
Jiří Šulc en Cees Bijl. Het succes van de vriendschapsband hangt echter niet zozeer van de 
handtekeningen af, maar van de invulling die burgers van beide steden er zelf aan geven. En 
vooral wat de burgers van elkaars woonplaats weten. 
 
Bloembol  
Met de 3000 Hollandse tulpen en narcissen die dit najaar op het nieuwe stadsplein van Most 
zullen bloeien, kunnen de Tsjechen haast niet meer om de stedenband met Meppel heen. De 
eerste bloembol werd maandag geplant door loco-burgemeester Hana Jeníčková, gevolgd 
door voorzitter Harry Groeneveld van Rotary Meppel en wethouder Wim Zwaan. ‘De 
bloemen zullen bloeien in het nieuwe stadshart waaraan het gemeentehuis, het theater, een 
bankgebouw en een winkelpromenade liggen. Er zijn bij de inrichting van het plein 
ornamenten uit de oude, afgebroken stad gebruikt zoals pestzuilen, heiligenbeelden en een 
oude natuurstenen waterbak van 5 meter doorsnee, waaruit vroeger de paarden in de stad 
dronken. 
Ook de tentoonstelling ‘Meppel toen en Nu’ levert volgens Botterop zeker een  bijdrage aan 
een betere bekendheid van Meppel in de Noord-Boheemse stad. De expositie met oude 
archieffoto’s en actuele foto’s van Albert Brunsting werd maandagavond geopend door 
tweede loco-burgemeester ing. Bořek Valvoda en zijn Meppeler collega Wim Zwaan. 
Zondagavond werd de door Heike Nederlof samengestelde expositie ingericht in de 
stadsschouwburg van Most. ‘De aanwezigen uit Most waren erg enthousiast over de fototen-
toonstelling. Het geeft een uitstekend beeld van de ontwikkelingen van Meppel. Iemand zei: 
“ik moet nu toch werkelijk eens een kijkje gaan nemen in Meppel’, aldus Jos Botterop.  
 
Weeshuis 
De Meppeler delegatie bezocht maandagavond het weeshuis van Most, dat sinds een jaar door 
de Roteryclub wordt ondersteund. Directrice Dagmar Zelenková vertelde over de dagelijkse 
zorg voor 72 kinderen in het tehuis. Het kindertehuis biedt onderdak aan 3 tot 18-jarige 
kinderen en jonge ongehuwde moeders met hun kind. ‘Zij worden met de beperkte financiële 
middelen enorm goed en liefdevol opgevangen. Het is echt een tweede thuis’, zag voorzitter 
Botterop. Rotary Meppel is daarom vast van plan om het tehuis te blijven steunen. Met de 
hulp kan de broodnodige kleding, een paar computerprogramma’s voor extra onderwijs en een 
traktatie gekocht worden.   


