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Blijken van medeleven nemen we graag in ontvangst via
www.demotorsite.be/rouwregisterdirkmelkebeek

Dirk Melkebeek
04 juni 1963 † 31 mei 2012

Op 31 mei is Dirk Melkebeek geheel onverwacht overleden, amper een paar dagen voor hij zijn 49ste  
verjaardag zou vieren. Dit betekent in de eerste plaats dat Vivian, Tineke, Bert en Jan veel te snel afscheid hebben 
moeten nemen van hun echtgenoot en vader, voor ouders en vrienden is het gemis nu al pijnlijk voelbaar. 

Met Dirk Melkebeek verliest Vlaanderen ook een uitgever pur sang, een selfmade man die gaandeweg 
alle knepen van het vak leerde kennen en dat metier gestalte gaf in het soort bladen, magazines en boeken die 
hij graag zelf zou lezen en kopen. Als jongeman met een passie voor motoren bracht hij zijn jongensdroom tot 
leven door het maandblad ‘Motoren & Toerisme’ uit te brengen. Al snel werd duidelijk dat het niet bij dit ene 
project zou blijven, zodra zijn eerste geesteskind op eigen benen stond kwam Dirk op de proppen met alweer een 
nieuw idee, een andere invalshoek, een beter product dan wat hij in de rekken vond. MotorWeek, MotorWereld, 
AutoScoop, KoopWoningen, Maxim, Moto & Loisirs, Modelspoor Magazine, Train Miniature, Spoorwegjournaal, 
Journal Chemin de Fer, Punt, Menzo, DeMotorsite.be,… één voor één zagen zij het licht onder zijn begeesterende 
leiding. Zijn grootste talent was daarbij het vinden van de juiste mensen, hen te motiveren en te kneden, ze even 
enthousiast te maken als hijzelf dat was over zijn projecten. Toen Dirk vier jaar geleden besliste al die titels onder 
te brengen bij uitgeverij Think Media zal hij wellicht de stille hoop gekoesterd hebben dat hij op termijn het  
hectische bestaan van een uitgeverij runnen zou kunnen ruilen voor zijn andere grote passie: genieten van het 
leven, zijn familie, zijn hobby’s, zijn ruime vriendenkring. Begin mei nog legde hij zijn functie als hoofdredacteur 
van Motoren & Toerisme neer met de woorden “Net als elke motorrijder maak ik graag plannen en droom ik graag 
van dingen die ik nog een keer wil gaan doen. Sommige van die plannen gaan al meer dan twintig jaar mee,  
en ineens realiseer je je dan ook dat je er niet moet mee wachten tot je zeventig bent.” 

Het heeft helaas niet mogen zijn.

Dirk Melkebeek is vredig van ons heengegaan gesteund door zijn vrouw, kinderen en naaste familie. 
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