
WERKBEZOEK GEMEENTERAAD AAN ZUSTERSTAD MOST, TSJECHIE. 

Een delegatie van de Meppeler gemeenteraad bezocht samen met burgemeester Korteland en CMV De 
Bazuin van 12 t/m 15 september het Tsjechische Most. Het is een goede gewoonte om als 
gemeenteraad één keer per periode een werkbezoek te brengen aan Most. Tevens wordt er ook stil 
gestaan bij het twintigjarige jubileum van de stedenband tussen Meppel en Most. In het najaar van dit 
jaar heeft de gemeenteraad unaniem ingestemd om de stedenband tussen Meppel en Most te verlengen 
met vijf jaar. 
 
De Meppeler delegatie had een druk werkprogramma, dat 
direct na aankomst startte met een bezoek aan de Nederlands 
ambassade. Het bezoek aan de ambassade in Praag stond met 
name in het teken van het positioneren van Nederland en 
Tsjechië binnen de Europese Unie. Ambassadeur 
Klompenhouwer heeft hier een lezing over gegeven waarnaar 
raadsleden vragen konden stellen.  

Aangekomen in Most werd de delegatie officieel ontvangen in 
het theater van Most. De directeur van het theater en 
afgevaardigden van de raad van Most hebben ons warm 
verwelkomd met een drankje en een rondleiding. Verder werden er werkbezoeken gebracht aan een 
tweetal ouderencentra en een kindertehuis. Duidelijk werd wel, dat de ouderenzorg in Most ongeveer 
vergelijkbaar met Nederland functioneert. Een opvallende constatering was, dat in beide 
bejaardencentra, beide twaalf verdiepingen hoog, een verdieping helemaal gereserveerd was voor 
rokende senioren. 
 

Na de bezoeken aan het ouderencentra en het 
kindertehuis werd het VOS College bezocht. Dit is 
het grootste middelbaar onderwijs in Most dat 
onderwijs biedt aan duizend studenten uit de wijde 
regio van Most. Duidelijk was daar wel dat op het 
gebied van internationale uitwisseling de school 
landelijk voorop loopt. Niet alleen reizen hun 
studenten af naar Meppel, maar ook naar Spanje, 
Duitsland, Frankrijk en zelfs Malta is een stageadres 
voor veel studenten. Dit Internationale en Europese 
aspect in het onderwijs trekt momenteel veel 
aandacht en wordt dan ook al enige jaren Europees 
gesubsidieerd door het Erasmus programma. Het Erasmus programma, opgericht in 1987, stimuleert 
de uitwisseling van studenten over de gehele wereld. In 
Meppel doet het Drenthe College mee met deze stage 
uitwisselingen. Raadsleden kregen hier een uitgebreide 
rondleiding en konden praten met verschillende werknemers 
van het VOS college.   

Portefeuillehouder internationale betrekkingen wisselde 
tijdens een parallel programma uitgebreid van gedachten met 
zijn collega in Most, de heer Paparega. Beiden stelden vast dat 
het partnerschap tussen beide steden de komende jaren 
geïntensiveerd kan worden, waarbij gemeenschappelijke 
belangen op bestuurlijk niveau, maar ook op ambtelijk gebied 



kansen bieden. Burgemeester Paparega gaf aan dit jaar nog met een delegatie dan ook naar Meppel te 
willen komen voor een tegenbezoek om de samenwerking voor komende vijf jaar te bekrachtigen. Dit 
staat op de planning voor eind november.  

MUZIEKFESTIVAL  “MOSTECKA SLAVNOST” 

Dit grootscheepse festival begint jaarlijks met een grote optocht, waarbij de burgemeester van Most 
traditiegetrouw vooraan loopt. Deze editie liep de 
Meppeler raad gezamenlijk mee in de optocht 
richting het festivalterrein. Tijdens dit festival 
wordt op vier podia rond de kerk “Kostel Panny 
Marie” liveoptredens uitgevoerd. Dit festival 
wordt jaarlijks door duizenden mensen uit de 
wijde omgeving bezocht. De Bazuin bracht onder 
leiding van dirigent Jan Hibma een drie kwartier 
durend programma met een aaneenschakeling van 
bekende melodieën, waaronder de filmmuziek van 
Robin Hood, The Lion King, Les Misérables en 
James Bond. Er zaten honderden toeschouwers op 
de tribune voor het podium. Met groot enthousiasme werd dan ook het optreden van het Meppeler 
fanfareorkest gevolgd. Vanzelfsprekend woonden de Meppeler delegatie en een delegatie van de 
stichting Stedenband Most-Meppel dit succesvolle optreden van de Bazuin in Most bij.  
 
Op zondag bezocht de gemeenteraad het oude stadscentrum van Praag, waar raadsleden op eigen 
gelegenheid de Praagse cultuur konden ontdekken. Na dit bezoek werd er weer aan de reis terug naar 
Meppel begonnen.  
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