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Stedenband Meppel – Most vijf jaar 

 

Op zoek naar nieuwe uitdagingen  

 

Een uitgebreide Meppeler delegatie reist morgenochtend vroeg af naar de Tsjechische stad 

Most om data op feestelijke wijze de eerste lustrumviering van de Stedenband te vieren. Er 

zijn muziekoptredens van het Saxofoonkwartet, het Accordeonorkest, het Popkoor The 

Midges treedt met begeleidingsband op evenals Jeroen Boerwinkel met zijn partner Laura. 

Ook draaiorgel De Parel met vaste begeleiding gaat mee op reis. Er wordt een intentie-

verklaring over voortzetting van de stedenrelatie ondertekend en het startsein gegeven voor 

een groot onderwijsproject. Verder worden twee exposities geopend. 

Het bijna voltallige college vertrekt naar Most evenals het bestuur van de Stichting 

Stedenband, een uitgebreide delegatie van Rotary Meppel, die vijf jaar geleden het initiatief 

nam, afgevaardigden van het Mondiaal Platform Meppel en verder onder anderen directeur 

Bert Straatman van de Muziekschool en ambtenaar Jacobien Taal die een groot deel van de 

voorbereidingen heeft verricht. 

Sinds het ontstaan zijn er door de Stichting Stedenband Most-Meppel zeer veel activiteiten 

gehouden waardoor de inwoners van beide steden op diverse manieren bij elkaar werden 

gebracht. 

In 1997 bestond de Rotary afdeling Meppel 50 jaar. Ter gelegenheid daarvan gaf zij een 

cadeau aan de inwoners van Meppel: een stedenband met de stad Most in Tsjechië. In 1999 

werd de stedenband officieel tot stand gebracht en werd de Stichting Stedenband Most-

Meppel opgericht. Er kwamen uitwisselingen tot stand op het gebied van onderwijs, sport, 

cultuur, muziek, volkshuisvesting en gezondheidszorg. Ook tussen de gemeenten vonden 

uitwisselingen plaats. 

‘We willen verder met elkaar en meer inwoners bij onze zaak betrekken, zodat de 

uitwisselingen op meer terreinen kunnen plaatsvinden’, aldus Jacobien Taal van de 

projectgroep. ‘We gaan op zoek naar nieuwe uitdagingen nu we samen deel uitmaken van het 

nieuwe Europa. Deze gedachte is vormgegeven in het thema van het festival in Most: ‘Europa 

bindt ons allen’. Binnen het mondiaal beleid van de gemeente Meppel past het om de 

stedenband met Most verder te ontwikkelen. Dit is één van de drie pijlers waarop het 

mondiaal beleid zich richt. 

Burgers  

De activiteiten vinden in beide steden plaats. Centraal in de organisatie staat de uitwisseling 

die tussen burgers plaatsvindt. De burger wordt uitgenodigd deel te nemen aan de feestelijke 

festivals en neemt zo in zijn eigen stad kennis van zaken die in de partnergemeente aan de 

orde zijn. Vele activiteiten zijn vooral gericht op de jeugd. De Stichting Stedenband Most-

Meppel is één van de organisatoren. Hierin zijn vertegenwoordigd: het onderwijs, de cultuur, 

de sport, de gezondheidszorg, het bedrijfsleven, de gemeente en Stichting Welzijn. Zij 

onderhoudt de contacten met de Rotary in Most. Het Mondiaal Platform Meppel is de andere 

deelnemer. Hierin participeren Unicef, het Wereld Natuurfonds, de Wereldwinkel, het 

Vredesplatform en Stichting Kleurrijk Meppel. Het platform neemt al jaren de organisatie van 

een mondiaal festival voor haar rekening, met steeds een actueel thema. Dit jaar werd 

gekozen voor het thema ‘Europa bindt ons allen’. Het organiseert dit festival in Meppel, maar 

presenteert zich daarnaast ook in Most. Tijdens het verblijf in Most kunnen de inwoners 

kennis maken met enkele aspecten van de Meppeler samenleving, onder andere de 

tentoonstelling ‘Dit is Meppel, 5 jaar stedenband Most-Meppel’. 


