Stichting Dorpsraad Meliskerke
Mariekerke 26
4365 NL Meliskerke

www.meliskerke.com
info@dorpsraadmeliskerke.nl
KvK Middelburg nr. 22047846

Uitnodiging openbare bijeenkomst op dinsdag 24 maart 2015
Tijd: 19.30 uur
Locatie: dorpshuis “Ons Huis”, Burgemeester Adelaarstraat 26, Meliskerke
AGENDA
1. Opening
2. Mededelingen en aanvullende agenda
3. Verslaggeving en bespreking van de werkzaamheden:
a. Actualisering website dorpsraad. GEZOCHT: medewerker redactie voor de
nieuwe website. Informatie of aanmelding bij: info@dorpsraadmeliskerke.nl
of bij de secretaris, Mariekerke 26 te Meliskerke.
b. Voortbestaan consultatiebureau Meliskerke.
c. Plan Bergstraat vm. Ichtuskerk.
d. Plan Pauwhoekstraat vm basisschool De Zeester.
4. Stand van zaken met betrekking tot opstellen dorpsplan Meliskerke
5. Rondvraag
PAUZE
6. Film
Meliskerke/Mariekerke 1967
De film is - voor zover bekend - alleen in 1967 in het openbaar vertoond in het
toenmalige verenigingsgebouw in de oude Boazschool.
Sindsdien is het straatbeeld zo hier en daar (drastisch) veranderd, zijn
inwoners ouder geworden of helaas overleden.
Aan het eind van de film is de eerste en enige optocht die ooit in Meliskerke
heeft plaatsgevonden te zien.
Het is bij velen bekend dat wijlen de heer P. Davidse veel heeft geschreven en
verteld over de geschiedenis van Meliskerke.
In het bestuur van de dorpsraad is besproken op welke wijze deze geschiedschrijving zou kunnen worden behouden en voortgezet.
Een idee is om een en ander te digitaliseren en met bijvoorbeeld audio-visueel
materiaal de geschiedschrijving voort te zetten. Andere ideeën zijn uiteraard
welkom.
Wanneer er voldoende belangstelling voor is, is het wellicht zinvol om een
werkgroep Geschiedschrijving Meliskerke in te stellen.

Meliskerke is een klein dorp in het hart van Walcheren, behorend bij de
gemeente Veere.
Aan de hoofdstraat staat een 14e eeuwse kerk met toren. Deze staat scheef,
zo'n 60cm uit het lood. De kerk was een dochter van die van Westkapelle en
was gewijd aan Sint Odulphus. In een oorkonde van de bisschop van Utrecht
waarin hij de bezittingen van de Middelburgse abdij bevestigt, komen we de
naam voor het eerst tegen.
In de oude documenten heet Meliskerke ook wel Meiloskerca, Mei(n)lofskerke,
Meloskerke en Meyloefskerke. Dat we hier te maken hebben met een
combinatie van een persoonsnaam met kerke, lijdt geen twijfel.
De Meliskerkse persoon zal oorspronkelijk Meinlof hebben geheten en kan de
naam zijn van een ambachtsheer. De naam Mei(n)lof komt nog voor en is
afkomstig van de Germaanse persoonsnaam Maginwolf, dat 'krachtige wolf'
betekent.
Van oudsher is het dorp een landbouwgemeente. Een paar oude Zeeuwse
boerderijen zijn hier getuige van.
7. Sluiting

Met vriendelijke groet,
Bestuur Stichting dorpsraad Meliskerke,
Peter Gillissen, voorzitter.
Margriet Seijner, secretaris.

