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“Ook jonger publiek aantrekken”
MOERKERKE De heemkundige kring ’t Zwin
Rechteroever Damme, met
vaste stek in de kerk van
Moerkerke, heeft een vernieuwd bestuur én nieuwe
plannen. “We willen ook
de jeugd aantrekken, onder
meer door ons museum
ook op woensdagnamiddag
open te stellen”, zegt Philip
De Busscher, die na meer
dan twintig jaar Denis Raman opvolgt als voorzitter.

Museum In de Kerk. In samenspraak met de pastoor en de Kerkfabriek zullen wij na de coronacrisis ons museum ook openstellen
voor het grote publiek op woensdag- en zaterdagnamiddag van 14
uur tot 17 uur”, gaat Philip verder.
“Dit dus ook weer om ook de jeugd
de tijd te geven om het verleden
van onze mooie streek te ontdekken. Via de in ons lokaal aanwezige
computer kunnen ze hun Damse
genealogie en sporen van hun
voorouders opzoeken.”

VERNIEUWD ERFGOEDBLAD

DOOR PIET DE VILLE

Toegankelijker worden, vernieuwen en dus ook verjongen. Dat zijn
de belangrijkste ambities van het
vernieuwde bestuur van de heemkundige kring ’t Zwin Rechteroever, de erfgoedvereniging die in
1999 werd opgericht in het Kasteel
van Moerkerke. Die vernieuwing
zal vorm krijgen met een vernieuwd bestuur. Denis Raman
(78), in Moerkerke en verre omstreken ook bekend als voormalig
onderwijzer in de gemeenteschool,
geeft na meer dan twintig jaar de
voorzittershamer door aan Philip
De Busscher (57), al sinds jaar en
dag trouw op post als bestuurslid.
“De heemkundige kring heeft met
Denis als voorzitter al die jaren
heel mooi werk geleverd”, zegt de
nieuwe voorzitter Philip. “Ik denk
onder meer aan de realisatie van

_________
“We zullen
meer inzetten
op het
aanbieden van
lezingen in
scholen”
PHILIP DE BUSSCHER
VOORZITTER

_________

Heemkundige kring 't Zwin Rechteroever heeft nieuwe plannen. (foto Davy Coghe)

ons Museum In de Kerk (MIK), de
route langs de kapelletjes die we
zelf heel nauw gezet mee onderhouden. Samen met Raakvlak en
Herita stonden we ook in voor de
archeologische begeleiding van de
werken in het Kasteel van Moerkerke. We hebben hier trouwens
enkele voorbeelden van opgravingen bij, zoals een kruik van omstreeks 1350 en een serveerbord uit
de 17de eeuw. Ook over de realisatie van het mooie erfgoed- en natuurkundig project ‘De Schaapskooi’ in Damme, in samenwerking
met Provincie West-Vlaanderen,

mogen we best trots zijn. Net als
op het onderhoud van de oudstrijdersmonumenten in Moerkerke.”

OUDE GEBRUIKEN
Mooie projecten dus maar de vernieuwde heemkundige kring wil
nu wat duidelijker de kaart de
kaart van de jeugd trekken. “We
zullen meer inzetten op het aanbieden van lezingen in scholen,
zoals we dat voor de coronacrisis
al deden in ‘De Notelaar’ in Oedelem. We willen de jeugd ook kennis
laten maken met oude Damse gebruiken via een bezoek aan ons

“Ik verwijs ook nog graag naar ons
volledig vernieuwd erfgoedblad,
voortaan in kleur, met vier nummers per jaar vol boeiende artikelen. Voor een lidmaatschapsbijlage
van 20 euro per jaar krijg je de vier
nummers toegestuurd. Nieuw is
dat we nu ook voorzien in de verkoop van losse nummers, te verkrijgen bij de supermarkt in Moerkerke en in krantenhandel Domino
in Sijsele. En tot slot misschien nog
deze oproep: we zijn blijvend op
zoek naar foto- en filmmateriaal
en oude gebruiksvoorwerpen om
ons archief verder te stofferen.”
Het vernieuwde bestuur bestaat
nu uit voorzitter Philip De Busscher, ondervoorzitter Nikolay
Holthoff, penningmeester Folkert
Schellekens en bestuursleden Denis Raman en Romain De Zwaef.

Meer info: www.
zwinrechteroever.be/ of via
Facebook op ‘heemkundige
kring ’t zwin rechteroever’

Kunst en decoratie aan de oever van de Damse Vaart
DAMME Architecte en decorateur Michèle Geerebaert
startte in de Speystraat, aan de oever van de Damse
Vaart, met Gallery Damme Blanche. “Zie het gerust
als een fijne verzameling kunst, meubelen en decoratieve stukken”, zegt Michèle. “Het is niet alleen mijn
galerij maar ook mijn woonplaats, dus de persoonlijke
toets is heel sterk aanwezig.”

in Brugge en later ook bij Moritoen en Vormingplus. “Eigenlijk
kan je Damme Blanche zien als
een fijne verzameling kunst, meubelen en fijne decoratieve stukken.
Een staalkaart van wat ik kan bieden om zo eventueel bij de mensen thuis de woning te gaan herinrichten”, klinkt het.

FOTO’S VAN DOCHTER
De in Gent geboren en later verder
in Eeklo getogen architecte Michèle Geerebaert (59) koos een bijzonder fijn en zelfs schilderachtig
plekje in Damme uit om te werken
en wonen. Michèle vond haar kleine maar fijne stek vlakbij de Damse Vaart Zuid; met de wit geschilderde molen als stille en trouwe
overbuur.
“Wonen en werken in Damme
heeft me altijd aangesproken.
Toen ik dan ook de kans kreeg om
dit huisje te kopen, heb ik niet al
getwijfeld”, zegt Michèle. “Eigenlijk is enkel het eerste gedeelte de
galerij en winkel, maar mensen die
echt interesse hebben, laat ik verder lopen naar de woonkamer met
keuken en eventueel zelfs ook tot

op de verdieping. Niet alles, maar
toch heel veel van wat je hier ziet,
is te koop.”

ARCHITECTUUR
Michèle komt uit een familie waar
schoonheid en creativiteit heel erg
naar waarde worden geschat. Ze
werd geboren in Gent als dochter
van Maria Zwaenepoel en Jos Geerebaert, een ontwerper en fabrikant van lederen zitmeubelen die
zich later met zijn gezin in Eeklo
zou vestigen. Michèle ging architectuur studeren aan Sint-Lucas in
Gent maar legde zich in haar werk
wel voornamelijk toe op decoratie
en binnenhuisinrichting.
“Ik heb in het zitmeubelbedrijf
van mijn vader gewerkt waar ik

Michèle Geerebaert in haar eclectisch ingerichte zaak. (foto Davy Coghe)

heel veel van hem leerde. Bij Interior St-George op de Zeedijk in
Knokke-Heist kreeg ik later ook
heel mooie opdrachten”, vertelt
Michèle. “Samen met architect
Francis Geldof, mijn ex echtgenoot, heb ik gedurende vijfentwintig jaar diverse opdrachten mogen
uitvoeren binnen de wijde wereld
van architectuur en interieur.
Daarbij stond ik dan vooral in voor
de stoffen, gordijnen, meubelen

en aankleding met kunstwerken.
Wat de bedrijfswereld betreft hebben we ook de inrichting gedaan
van een reeks vestigingen van reisoperator Neckerman en chocolatier Godiva.”
Michèle, die zelf ook schildert, gaf
ook jarenlang creatieve workshops
voor kinderen met hun ouders en
zelfs grootouders. Daarnaast gaf
ze ook nog les vormgeving aan onder meer de Stedelijke Academie

“Ik exposeer hier trouwens ook het
werk van mijn dochter, de fotografe Laura Geldof. Je zult zien dat het
hier nogal eclectisch is ingericht.
Ik hou niet van een al te strakke,
eenvormige inrichting. Naast de
galerij heb ik hier nog andere
plannen. Zo wil ik op termijn, als
de coronacrisis achter de rug is,
kleine groepjes ontvangen voor diverse creatieve workshops en voor
lezingen of lessen over de kunstgeschiedenis; nog zo’n stokpaardje van mij”. (PDV)

Gallery Damme Blanche –
Speystraat 43 in Damme. Meer
info: gsm 0497 93 70 50 of m.
geerebaert@hotmail.com instagram @dammeblanchegallery

