
     
 
   
                        
                        
                      
                       
 
 

 
 

 
Verslag bezoek aan Most  28 februari – 2 maart 2018 
 
 
Deelnemers:  
Gemeente Meppel:  Richard Korteland, Najib Ouaamar, Sophie Schouten (stagiaire) 
Stichting Stedenband Most-Meppel: Harm Jan Lanjouw, Bart van den Dolder, Wim Sagel 
 
 
Donderdag 1 maart    
 
Twee workshops voor studenten van de Vyšší Odborna Škola (VOŠ) 
 
Workshop 1     
Burgemeester Richard Korteland, heeft een gastcollege gegeven over lokale democratie in 
Nederland. Hierbij waren ongeveer 55 studenten en docenten van de bedrijfskundige en juridische 
opleiding aanwezig. De interactieve presentatie duurde ongeveer twee uur en bestond uit twee 
delen: een hoorcollege waarbij vragen gesteld konden worden en een Kahoot! quiz. De studenten 
waren erg geïnteresseerd in de stad Meppel en dan in het bijzonder in de sociale thema’s, waaronder 
ouderenzorg en verslavingsopvang. Verder was er veel interesse in de taken, verantwoordelijkheden 
en bevoegdheden van de burgemeester en waren de studenten verbaasd hoe zichtbaar en 
benaderbaar de burgemeester is.  Aan de hand van de vragen die zijn gesteld en de resultaten van de 
quiz (65.02% goed beantwoord), kan geconcludeerd worden dat het een leerzame en geslaagde 
ervaring was. 
 
 
Workshop 2 
Gemeenteraadslid en bedrijfsarts Frank Perquin verzorgde een gastles aan de verpleegkundigen-
opleiding van de V.O.Š. Aan de hand van een powerpoint-presentatie belichtte Perquin de 
belangrijkste aspecten van het Nederlandse gezondheidszorgsysteem voor een groep van circa 60 
verpleegkundigen in spé, de adjunct-directeur en enkele docentes van de opleiding. 
Perquin ging bovendien in op vragen die de studenten hem van tevoren hadden toegezonden. Ook 
tijdens de gastles werden vanuit de zaal nog aanvullende vragen gesteld. In het bijzonder waren de 
Tsjechische studenten geïnteresseerd in de Nederlandse aanpak op het gebied van tandartszorg voor 
jeugdigen, zorg voor ouderen en chronisch zieken en het euthanasiebeleid. 
 



 
Voorbereiding uitwisselingen met de VOŠ    
De drie bestuursleden van de Stichting Stedenband hebben met de docenten van de V.O.Š. diverse 
activiteiten voorbereid: 
* de stage van twee studenten die in maart/april een maand stage gaan lopen in het stadhuis met als 
hoofdthema ‘Maatschappelijk werk’. 
* de stage van twee studenten die in maart/april een maand stage gaan lopen bij de Verpleeg-
opleiding van het Drenthe College.   
* de stage van twee studenten die in mei stage gaan lopen bij de Zorggroep Noorderboog. 
* de mogelijke samenwerking tussen het Drenthe College en de V.O.Š. op het gebied van de 
opleiding kleuterzorg. 
 
Gesprekken in het stadhuis  
 
1. Burgemeester Richard Korteland heeft een ontmoeting gehad met burgemeester Jan Paparega en 
de ‘Rada město’, de commissie van burgemeester, wethouders en fractievoorzitters van de 
coalitiepartijen. Belangrijk thema: het aanvragen van Europese subsidies ten behoeve van de 
samenwerking tussen de beide gemeentes. De huidige samenwerking op het gebied van onderwijs 
kan worden voortgezet. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de programma’s: Erasmus en Erasmus+. 
Vanuit Meppel zijn aan hen verschillende mogelijkheden voor samenwerking voorgelegd, waarmee 
de stedenband naar een breder niveau getild kan worden. Bijvoorbeeld de sociale woningbouw, de 
circulaire economie en duurzaamheid. Vanuit Most werd hier positief op gereageerd. Er wordt een 
contactpersoon aangesteld die deze thema’s verder uitwerkt met een collega vanuit Meppel. Hier 
worden ook de verschillende subsidiemogelijkheden in mee genomen.   
 
2. De drie bestuursleden van de Stichting Stedenband hebben gesproken met Tomáš Brzek, hoofd 
afd. Onderwijs, Cultuur, Sport en Petra Trojnová, hoofd afd. Onderwijs. 
Algemeen thema: de lopende en toekomstige activiteiten en uitwisselingen. 
 
Besproken:  
* Het Ecologieproject tussen basisschool 1 en Terra Meppel. Voor het project met een looptijd van 2 
jaar is Europese subsidie aangevraagd. Planning: bezoek aan Meppel van 8 – 10 juni 2018. 
 
* Uitwisseling tussen de brandweerkorpsen van Most en Meppel 
Gepland: een bezoek van een groepje brandweerlieden uit Most aan Meppel in september 2018.  
De gemeente Most moet hiervoor nog een budget beschikbaar stellen, waarbij het probleem is dat 
de brandweerlieden uit Most voor drie dagen salaris moeten hebben. 
 
* Kinderkoren 
Viva la Musica zal van 20 – 24 oktober 2018 een bezoek brengen aan Most (kinderkoor Korálek). 
 
* De activiteiten met de Vyšší Odborna Škola (zie boven). 
 
* Tentoonstellingen 
In 2017 is met directeur Tomáš Ondrášek van de Openbare bibliotheek afgesproken dat zal worden 
onderzocht of er in 2018 of 2019 in Most een tentoonstelling met werk van Meppeler kunstenaars 
kan worden georganiseerd. Tomáš Brzek deelde mee dat directeur Ondrášek onlangs is ontslagen. 
Binnenkort zal een nieuwe directeur worden benoemd. 
 
* Scouting 
Scouting Meppel en Scouting Most hebben zeer recent contact gehad over een bezoek van Meppel 
aan Most, in de periode 23 – 31 juli 2018. 



 
* E-Twinning 
In Meppel wordt al geruime tijd geprobeerd een partner-school te vinden voor een project met 
basisschool 11. 
 
* Multi-culturele dag in Meppel 
Eén van de Lionsclubs in Meppel is van plan om in 2019 een multi-culturele dag te organiseren. De 
Stichting Stedenband zal onderzoeken of participatie uit Most mogelijk is. 
 
* Communicatie 
Op ons verzoek om de communicatie tussen de Stichting en de werkgroep in Most te verbeteren is 
positief gereageerd. 
 
Podkrušnohorské technické muzeum   
De delegatie heeft een bezoek gebracht aan het regionaal techniek- en mijnbouwmuseum in Most. 
 
 
Vrijdag 2 maart   
Interview  
De drie bestuursleden van de Stichting zijn geïnterviewd door een verslaggever van het ‘Radiožurnal’ 
over de stedenband en de actuele ontwikkelingen. 
Ook in Mostecký listy, het informatieblad van de stad Most, zal een artikel worden geplaatst. 
 
Schouwburg  
De drie bestuursleden hebben een gesprek gehad met directeur Václav Hofmann van de 
schouwburg, waarin de culturele en politieke ontwikkelingen in Most zijn besproken. 
 
Herdenkingsmonument 2e Wereldoorlog  
De drie bestuursleden hebben een fraaie, hoog aan de rand van de stad gelegen begraafplaats 
bezocht met daarop een indrukwekkend herdenkingsmonument voor de vele internationale dwang-
arbeiders en krijgsgevangenen, o.a. uit Nederland. Deze waren in de jaren 1943-1945 door de Nazi’s 
in Most te werk gesteld voor de productie van synthetische benzine uit bruinkool, waarbij ze veelal 
slachtoffer werden van bombardementen door de geallieerden. 
Twee betrokken amateur-historici gaven een rondleiding door dit interessant museumpje. 
 
Oblastní muzeum  
De drie bestuursleden hebben ook een rondleiding gehad in het plaatselijk algemeen museum. 
 
Bezoek aan de Nederlandse ambassade   
Burgemeester Richard Korteland, Najib Ouaamar en Sophie Schouten hebben in Praag een gesprek 
gehad met de Plaatsvervangend Chef de Poste van de ambassade, de heer Peter Keulers.  
Tijdens dit introductie gesprek heeft de burgemeester onder andere verteld over de stedenband 
tussen Meppel-Most en de interesse in projecten waarbij gebruik gemaakt kan worden van Europese 
subsidies. De heer Keulers heeft de twee speerpunten van de ambassade in Praag, het bedrijfsleven 
en Europese bewustwording, nader toegelicht. Vooral dit laatste speerpunt is interessant voor de 
stedenband. De heer Keulers stelde veel belangstellende vragen, heeft de activiteiten van de 
ambassade in Praag besproken en zal terugkoppeling van het kennismakingsgesprek geven aan de 
ambassadeur. Daar waar mogelijk is de ambassade bereid om de stedenband te ondersteunen, door 
middel van bijvoorbeeld advies of een bezoek van de ambassadeur.  
 


