15 jaar Noordenveld - Litomyšl
Dit jaar was het 15 jaar geleden dat de toenmalige gemeente Roden en de Tsjechische
gemeente Litomyšl besloten partners te worden. Hier nam de stichting Oost-West Kontakten
de uitvoerende taak op zich en in de Tsjechische plaats was dat de Litomyšl Europa Club.
Beide organisaties hebben intussen talloze uitwisselingen van verenigingen en groepen
gestimuleerd en praktisch en financieel ondersteund.
Voetbalclub Nieuw-Roden en de Roder Schaakclub zien we dikwijls vermeld worden in het
rijtje evenementen, dat elk jaar in het jaarverslag verschijnt. Maar ook muziekvereniging
Noordenveld, het ICO-Orpheusorkest, het Shantykoor de Zulthersingers, de Biljartclub uit
Nietap, leerlingen van RSG de Borgen, Roder Girl Choristers en nog vele andere groepen
hebben de genoegens van een geslaagde uitwisseling ondervonden. Er is bovendien een
aantal exposities geweest over en weer op het gebied van kunst en cultuurgeschiedenis. De
Quiltgroep uit Roden is frequent in Litomyšl actief met het produceren en uitbouwen van
‘patchwork’ als vrij onbekende hobby, hetgeen ook daar leidde tot een patchwork
werkgroep. De stichting Oost-West Kontakten zit zelf ook niet stil en organiseerde
activiteiten door middel van projectgroepen. De Jaarlijkse vakantiemaand voor kinderen uit
het Tsjernobyl gebied is daar een sterk voorbeeld van. Maar ook ‘t Vrolik, het projectkoor dat
al drie keer een concert gaf in Litomyšl en dit jaar een uitwisselingspartner vond in de
Tsjechische gemeente, mag genoemd worden. En laten we de culturele busreizen naar het
Smetanafestival, die om het jaar geregeld worden, niet vergeten.
Dat betekent dat er intussen heel wat Tsjechen zijn die op een boor en/of blote voeten
kennis hebben gemaakt met de Wadden, het Kamp Westerbork bezochten, typische
Nederlandse kost nuttigden, Roden al vrij aardig kennen, ontdekten dat er in Nederland ook
fraaie muziek gecomponeerd is en dat het hier zo plat en dicht bevolkt is. En omgekeerd
hebben veel mensen uit onze gemeente de Tsjechische gebruiken, het prachtige land, de
grote aandacht voor behoud van historisch erfgoed, leren kennen en niet te vergeten de
onontkoombare Pivo en Becherovka, de smeerolie van de contacten, ook als de taal soms
barrières opwierp. Hierdoor zijn er ook veel persoonlijke vriendschappen-over-de-grens
ontstaan, de kleinste cellen van de groeiende Europese eenheid.
Zo’n 15 jarig bestaan moet natuurlijk gevierd worden en dat gebeurde deze zomer. De
gemeentebesturen bezochten elkaar, er was een uitgebreide expositie van Tsjechische en
Nederlandse quilts in beide plaatsen en vrijwel alle medewerkers van de stichting OWK met
hun partners luisterden de opening van de quiltexpositie in het Huis van de Ridders in
Litomyšl op met enkele typische Nederlandse volksdansen. Dit keer geen klompendans, er
zijn ook heel zwierige volksdansen bedacht in ons land. In een van de toespraken zei
burgemeester Hans van der Laan dat hij bij elk bezoek aan Litomyšl meer onder de indruk
komt van het prachtige stadje met zijn grote culturele betekenis. “Dat we doorgaan met deze
partnerschap is in Noordenveld al besloten en wordt hier vandaag nog ‘s bevestigd”, voegde
hij eraan toe. Waarop zijn collega uit Litomyšl, Jan Janecek, reageerde met “Wat ons betreft
mogen er zeker nog 15 jaar bij”.

