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DE DAMSE VAART  
Voordracht door Bruno Comer 

Donderdag 16 februari 2017  20u00 
CC. Rostune, Stationsstraat 13 - Sijsele 

Deelnameprijs: €5 of €4 voor leden vtbKultuur 
 
Beste vrienden van vtbKultuur DAMME, 
 
Ons jaarthema,  U allen  bekend is “Streekparels”. In Vlaanderen is “de Damse Vaart” de toch wel 
meest uitgesproken parel, gekend en geliefd  door talrijke natuur- en fietsliefhebbers ! 
Ook onze Damse stadsbard Roland Van De Velde (jawel !) zong er al over: ”Mijne vaart van Damme”  
n.a.v. het 200 jarig bestaan van de vaart in 2016. Tekst en uitleg over de geschiedenis van deze 
waterloop wordt verzorgd door Bruno Comer ! 
We vliegen (“varen”) er meteen in om deze parel te herontdekken als cultureel erfgoed ! 
 
Bruno Comer: °1955 - Dammenaar, woonachtig in Vivenkapelle. Lic. Rechten KU Leuven & 
Certificate of International Studies Johns Hopkins University Bologna (Italië). Jarenlang 
bedrijfsjournalist bij de Kredietbank. Voorzitter van de Vlaamse Academici Brugge, stadsgids voor 
Brugge. Auteur van 5 jeugdboeken, van een bedrijfsgeschiedenis over de Antwerpse Diamantbank 
en 2 non fictie werken waaronder “Mei ’40: de onbegrijpelijke nederlaag”. Bruno was ook onze 
gewaardeerde gids op de Zomerhappening 2016 rond de neogotische site. Dus eventjes terug van 
weggeweest ! 
 
Over de  Damse Vaart:  

het stukje landschap in het begin van de 19e eeuw in het verstedelijkte Vlaanderen is een 
surrealistisch verschijnsel ! Geen vrediger oase in Vlaanderen met grote uitstraling maar de 
geschiedenis is onbekend gebleven. De voordracht handelt over de waterloop die al 75 jaar 
buiten gebruik is en een oorlogskanaal was. De plannen van Napoleon voor een kanaal tussen 
Brugge en Breskens werden heel concreet na de Britse aanval op Vlissingen in de zomer van 
1809. Bruno brengt meer klaarheid en opheldering over de verdere lotgevallen.  
  
Niet wachten maar  zonder dralen aanmelden bij penningmeester Willy Soenens,  

willysoenens@telenet.be  of tel. 050 / 35 05 74 , met girering van het passend bedrag via onze 
bankrelatie: vtbKultuur DAMME  BE51 0000 2582 7662  

Ideale parkeergelegenheid om stipt aanwezig te zijn is het Lindeplein (voorheen marktplein) 
via de Noordstraat te bereiken of indien mogelijk aan de kerk van Sijsele (Vredesplein). 
 
Uitziend naar velen voor deze boeiende voordracht,  
 
 
Johan Dessein, voorzitter vtbKultuur DAMME 
 
 
PS.  zie ook eens op onze webstek: www.vtbKultuur.be/damme  en bekijk de foto’ s onzer activiteiten 
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