Viering 10-jarige Stedenband in Litomyšl
Het weer was niet best in het weekend van 8 september, maar de stemming des te meer uitstekend.
Zoals altijd werd de delegatie uit Noordenveld weer buitengewoon gastvrij onthaald in de partnergemeente Litomyšl. Tien jaar bestaat de stedenband tussen Noordenveld en deze Tsjechische
gemeente.
Met het succesvolle optreden van de show band en muziekkorps Noordenveld, het projectkoor ‘t Vrolik
en het Midas Wolf Combo was in mei de jubileumviering van start gegaan. Een geslaagde Quilttentoonstelling met workshops volgde. En nu waren het gemeentebestuur van Noordenveld en de
Stichting Oost-West Kontakten aan de beurt. Wethouder Geert Wolters was met 7 Oost-West-leden in
Litomyšl, onder andere om daar zaterdag een fototentoonstelling te openen met beelden van de
talloze contacten en uitwisselingen van die tien jaar.
In het Ridderhuis aan het Smetanaplein bood Wolters aan het gemeentebestuur van Litomyšl een
prachtige metalen plaquette aan, waarin de Rodense kunstenaar Henk Barth de logo’s van de partners
had verwerkt.
In zijn speech belichtte de wethouder, die zelf aan de partnerschap vanaf het begin heeft meegewerkt,
nog eens, dat in die jaren het vrije verkeer van informatie en mensen goed mogelijk geworden is. Hij
benadrukte, dat het hier gaat om een zeer vitale relatie die nog vele succesvolle jaren voor de boeg
heeft. Hij pleitte overigens voor de vorming van een netwerk waarin ook de mensen die het veel
minder hebben in de derde wereld landen bij de stedenband betrokken kunnen worden. Burgemeester
Brydl antwoordde, dat hij de ondertekening van de stedenbandovereenkomst zich als de dag van
gisteren herinnerde. In Tsjechië was sindsdien heel veel ten goede veranderd. Naast de concrete hulp
en adviezen vanuit Roden was het partnerschap zijns inziens vooral van betekenis geweest, doordat
de Litomyšlers en in breder verband de Tsjechen het gevoel werd gegeven, dat ze er internationaal
weer bij hoorden na de isolatie door het totalitaire, communistische regime. Hij hoopte ook op steun bij
toetreding van zijn land tot de EU. Ook zag hij er wel iets in om de Oost-West-relatie te verbinden met
Noord-Zuid. Als dank overhandigde hij graag het symbool van verdiensten van de stad, een beeldje
van één van de ridders van het Ridderhuis, aan de gemeente Noordenveld. Wolters reageerde met de
belofte dit waardevolle geschenk door te zullen geven aan de nieuwe burgemeester van Noordenveld,
Hans van der Laan. om de continuïteit te bevorderen. De voorzitter van Stichting Oost-West
Kontakten, Lidy Rozema-Kloek, had een potentieel feestelijk en praktisch cadeau voor de reeds zo
fraaie gemeente Litomyšl: een grote zak met tulpenbollen. Ze gaf daarbij een kort overzicht van hoe de
stedenband tot stand gekomen was en wat er allemaal sindsdien aan contacten en uitwisselingen had
plaats gevonden. Ze noemde speciaal de jaarlijkse opvang van kinderen uit Tsjernobyl, die in Roden al
acht jaar op oorspronkelijke suggestie van Litomyšl plaats vindt. Warme woorden van dank sprak zij uit
voor de vele waardevolle vriendschappen die in die tien jaar over en weer waren gegroeid, vooral
tussen de leden van Oost-West Kontakten en de Litomyšl Europa Club, maar ook buiten die
organisaties om. Voor altijd zal er een stukje van ons hart in Litomyšl liggen, zei ze. Tijdens een
sfeervolle bijeenkomst op zaterdagavond werden geschenken uitgewisseld tussen de leden van OostWest Kontakten en de Litomyšl Europa Club. Alle aanwezige Noordenvelders kregen een fraaie ets
van de hand van kunstenares Zdenka Olivova, die ook de fototentoonstelling had vormgegeven,
alsmede een vaas van de in wit en goud werkende keramist Dudicha. Aan de L.E.C.-leden bood
bestuurslid Jan Smit ter herinnering een set placemats aan met een voor Roden karakteristieke
fotomontage onder het schertsende motto “De liefde gaat door de maag, dus herinner je tijdens de
maaltijd vaak de goede relaties tussen mensen van beide gemeenten ook in de toekomst”.
Dit weekend van de jubileumviering viel samen met de internationale “Open Monumentendagen”. De
Tsjechen zorgden ervoor, dat de delegatie uit Noordenveld weer ruim de gelegenheid kreeg enkele
indrukwekkende voorbeelden van de Tsjechische cultuur te bewonderen. Bovendien was Litomyšl zelf
uitgeroepen tot cultuurstad van het land in het jaar 2000.
Tijdens de vele ontmoetingen tussen leden van beide organisaties werden verdere afspraken gemaakt
over de jubileumviering in Noordenveld volgend jaar rond Pasen. Een grote tentoonstelling over het
leven van de “gegoede burgerij” in Litomyšl rond 1900 is in voorbereiding en de fototentoonstelling die
nu in Litomyšl is, komt dan naar Roden. Deze evenementen zullen door de Tsjechische ambassadeur
geopend worden. Daarbij zullen het dameskoor en een bigband uit de partnergemeente voor een
feestelijke omlijsting zorg dragen. Ook staat er op de zaterdag na Pasen een Tsjechische dag op het
programma.

