Jumelawatte?!

Drie om te zien!

Een jumelage is een officiële vriendschapsband tussen
twee of meer Europese steden of gemeenten. Het doel
is kennis en ervaring uit te wisselen op diverse beleidsdomeinen zoals cultuur, sport, milieu, toerisme of economie en het inbouwen van een Europese dimensie in
het lokale bestuur. Een jumelage biedt de gelegenheid
om contacten met plaatselijke verenigingen en organisaties te leggen of te versterken.
De gemeente Melle koos in 2012 om een jumelage aan
te gaan met Melle Frankrijk. Dit dorp is gelegen in het
departement Deux-Sèvres, regio Poitou-Charentes en
telt 4.000 inwoners.
Het is de bedoeling om via de jumelage met Melle
Frankrijk een band op cultureel en sportief vlak op te
bouwen.

•

Melle Frankrijk is vooral bekend voor haar drie
romaanse kerken: Saint-Pierre, Saint-Savinien en
Saint-Hilaire. Deze laatste is uitgegroeid tot een
belangrijke halte voor pelgrims op weg naar SintJacob-van-Compostella en behoort tot het Unesco
Werelderfgoed.

•

Gedurende de middeleeuwen was Melle Frankrijk
hét centrum van de muntslag. De oude zilvermijnen kan je nu ook nog bezichtigen.

De vroegere zilvermijnen - buiten

Kerk van Saint-Hilaire.

•

Om de twee jaar vindt in Melle Frankrijk een grote
biënnale plaats rond hedendaagse kunst.

binnen

Getengeld door Melle?

Wist je dat?

Wil je meewerken aan de dynamiek en inhoud van deze
jumelageband? Mail naar cultuurdienst@melle.be en
sluit aan bij het jumelagecomité. Je kan ook meer informatie vinden bij de toeristische dienst van Melle Frankrijk: L’Office de Tourisme du Pays Mellois
3, rue Emilien Traver
79500 Melle
FRANCE
http://decouvertes.paysmellois.org
e-mail: officedetourisme@paysmellois.org
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© Didier Verbaere

•

De regio gekend is door streekproducten waarin
brandnetels verwerkt zijn zoals bier, kaas, brood,....
Er nog dorpen met de naam Melle bestaan in Duitsland, Italië en de Verenigde Staten?
Melle Frankrijk en Melle Duitsland reeds vele jaren
gejumeleerd zijn?
Melle de thuishaven is van Ségolène Royal, presidentskandidate in 2007.

Zicht op Melle, met op de voorgrond de kerk van Saint-Hilaire.
Burgemeester Dirk De Maeseneer - burgemeester Yves Debien.

Op 10 augustus 2011 ondertekenden de Melse burgemeesters Dirk De Maeseneer en Yves Debien de jumelage-overeenkomst.

v.u. schepen Lieselot Bleyenberg - Gemeenteplein 1 - 9090 Melle

JUMELAGE
LAAT JE ‘TENGELEN’ DOOR MELLE FRANKRIJK

