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Kopschopper
schuldig aan
doodslag
Het hof van assisen in Brugge
heeft Victor Deveycx (27) uit
Duinkerkegisteravondschuldig
verklaard aan doodslag op zijn
streekgenoot Maxence Thooris
(19). Ze kregen het in de nacht
van 5 op 6 september 2014met
elkaaraandestokvoordeVlees-
halle Derma in de wijk ‘t Haze-
grasinOostende.Aanleidingwas
een dispuut dat Deveycx even
voordien had gehad met een
vriend van Maxence. De jonge-
man kreeg enkele schoppen te-
genhethoofd.Hijoverleedtwee
dagen later in het ziekenhuis.
Volgens Nadia Lorenzetti, advo-
catevandemoederenbroervan
Maxence,hadDeveycxweldege-
lijk de intentie omde jongeman
te doden. Procureur-generaal
Serge Malefason was dezelfde
mening toegedaan. De verdedi-
ging vroeg de jury om Deveycx
schuldig teverklarenaanopzet-
telijkeslagenmetdedoodtotge-
volg. «Het hoofd is een tere
plaats,maardatisnietgenoeg.In
het uitgaan wordt zoveel tegen
het hoofd geschopt. Komen die
mensen ooit voor assisen?»,
pleitte meester Kris Vincke. Na
amperanderhalf uurberaadsla-
gen achtte de jury Deveycx
schuldig aan doodslag. Hij ris-
keertvandaag30jaarcel. (SDVO)

OOSTENDE/BREDENE

Twee jaar gevraagd
voor overvaller
bejaard koppel
De 38-jarige Oostendenaar die
op3februariditjaareen64-jari-
ge vrouw en haar man overviel
indePrinsKarellaaninBredene,
riskeert2jaarcelstraf.«Mijnheer
is invalide, leeft van het OCMW,
vergokt zijn uitkering in het ca-
sino en is verslaafd aan drugs.
Wel is hij nog sterk genoeg om
een handtas te stelen voor het
geld. Ik wil 2 jaar cel», sprak de
procureurophetproces.Oosten-
denaar C.V. had al 30 maanden
celstraf op zijn naam staan voor
drugsfeiten. «Hij loopt inhetka-
der van de strafuitvoering rond
met een enkelband. Ik denk dat
het een goed idee is omhemop
diemaniervanstraat tehouden.
Zo blijven Bredenaars gevrij-
waard», ging de procureur ver-
der. De advocate van slachtoffer
vraagt een schadevergoeding
van5.000euro.Dezemoeteneen
hele rist medische kosten dek-
ken en daarin is ook eenmorele
schadevergoeding meegere-
kend. De vrouw was op haar
hoofdgevallennadeoverval.De
advocaat van de beklaagde be-
twistte een oorzakelijk verband
tussendemedischeklachtenen
deval.Vonnis5 januari. (BBO)

OOSTENDE

Provincie zoekt
deelnemers
Muziekfestival
De provincie is op zoek naar
deelnemersvoordenieuweedi-
tie van het Provinciaal Muziek-
festival. Alle West-Vlaamse in-
strumentale ensembles die mi-
nimaaltwaalfonbezoldigdemu-
zikanten tellen, kunnen zich tot
15december inschrijven. 15 en-
sembles worden geselecteerd
voor provinciale subsidiëring.
Alleinfoopwww.west-vlaande-
ren.be/muziekfestival. (SVR)

OUDEKAPELLE
Schuurtjebrandtuit
In een schuurtje naast een wo-
ning in de Alveringemstraat in
Oudekapelle brak gisteren rond
11.30 uur branduit. «Wekregen
hetvuursamenmetdecollega’s
van Lo-Reninge binnen het
kwartier onder controle, maar
kondennietverhinderendathet
schuurtje van vijftien vierkante
meter groot uitbrandde. Alles
daarbinnen is zwart», zegt Filip
Vandenberghe, kapitein bij
brandweer Diksmuide. Van
brandstichting wordt niet met-
eenuitgegaan,depolitieonder-
zoektwelnogdeoorzaak. (BBO)

««GGrroottee
ssppeeeellttuuiinn

mmeett kkuunnsstt»»
OOSTENDE

Een museum als Mu.Zee bezoe-
kenmetkinderenvormtvaakeen
uitdaging. «Als kinderen gewoon
moeten luisteren tijdenshunbe-
zoekaaneenmuseumdanben je
na een halfuur al hun aandacht
kwijt. Voor volwassenen geldt
trouwensvaakhetzelfde.Wepro-
berenerdaaromaltijd een speel-
seactiviteitvantemakenmeton-
der meer doe-activiteiten of
zoekopdrachten. De kinderen
gaanmeteenpositief gevoelnaar

huisenzezullenzoveelmeeront-
houdenvanwatzehiergezienen
gehoord hebben. Het voordeel is
dat ze er de volgende keer ook
niet tegen op zullen zien om een
museumtebezoeken», lichtcoör-
dinatorEwoutVanhoecke toe.

Creatief atelier
Mu-zee-umstartte in2001 inhet
voormalige Feest- en Kultuurpa-
leis waar ook het Museum voor
Schone Kunsten was gevestigd.

«De werken van Spilliaert, Ensor
en Permeke waren voor ons een
schat. In 2005verhuisdehetmu-
seum naar Omnia in de Sint Se-
bastiaanstraat. Sinds 2012 zitten
wenuinMu.Zee.Wezochteneen
nieuwe locatie en we mochten
opnieuw aansluiten bij een mu-
seum,derootsvanonzewerking.
We hebben opnieuw een speel-
tuin vol met kunst.» Bij een be-
zoek aan hetmuseumhangt ook
altijd een creatief atelier waarbij
de kinderen zelf aande slag kun-
nen. «Wehebbenvaak3à4groe-
penperhalvedagendaaromheb-
benooknogeenextrapop-up lo-
catie dat nu in de Van Iseghem-
laan is.»

Humor
In2015kwamenongeveer30.000
mensen langs op de activiteiten
van mu-zee-um en toch bestaat
het team nog altijd maar uit 3
mensen. Tot 2013 hielden Ewout
VanhoeckeenEvaStrobbedeboel

zelfs alleen recht samenmet een
grote groep vrijwilligers. Toen er
ook extra middelen werden vrij-
gemaakt door de stad werd Lies
Coghe aangenomen. «Dat blijft
nogaltijdhardwerken,maarmet
het nodige enthousiasme is dat
gelukt.Wemoeten somsooknee
durven zeggen zodat we de din-
gen die we doen ook echt goed
kunnen doen.» In die 15 jaar tijd
iskunsteducatiegeëvolueerd.«In
2004 hadden we voor het eerst
eenprojectmetpda’s.Wehadden
Wim Opbrouck gevraagd om de
teksten in de spreken om jonge
bezoekers rond te leiden in een
expo rond het beleg van Oosten-
de.Hetwasecht superomderes-
pons te zien. Later gingenwenog
inzeemetTomVanDyck,AnMil-
ler, Lucas Van den Eynde,... zeg
maar de cast van Het Eiland. Dat
is ook geen toeval. Humor is een
belangrijk onderdeel van die di-
gitale gidsen. Als ze op hetzelfde
niveau als de kinderen kunnen

zot doen dan is de beleving nog
intenser.»
In de afgelopen 15 jaar waren er
heel wat hoogtepunten voor
Ewout en zijn team. «Er zijn heel
wat momenten die bijblijven
maar onder meer de komst van
Roger Raveel zal ik nooit verge-
ten. Alle jongeren zaten drie
kwartier muisstil te kijken hoe
Raveel aan het schilderen was.
Dat was zo’n mooi intiem mo-
ment,hethadbijnaietsmagisch»,
zegtEwoutnog.
Ook in de komende jaren blijft
mu-zee-um de trend verder zet-
ten. «Webreidenonzedoelgroep
stelselmatig uit. We hebben
steeds meer activiteiten voor
mensen met een beperking en
kinderen uit het buitengewoon
onderwijs. Ook Europees doen
we verder. Samen met enkele
musea inverschillendeEuropese
landen delen we onze kennis
rond het werken met mensen
meteenbeperking.»

Het teamachtermu-zee-umbestaatmaar uit 3mensen: Liesje Coghe, EwoutVanhoecke
enEvaStrobbe. Foto Benny Proot

Mu-zee-um bestaat 15 jaar en dat
wordt in de kijker gezet met een fototen-
toonstelling in de Nieuwe Gaanderijen.
Jaarlijks passeren zo’n 30.000 kinde-
ren, jongeren en volwassenen bij de vzw
om op een speelse manier kennis te
maken met kunst en cultuur. Luc Tuy-
mans, Roger Raveel en Arne Quinze zijn
maar enkele van de kunstenaars die de
voorbije jaren langskwamen.
LEEN BELPAEME

Mu-zee-umnamdonderdag tienba-
by’s enpeutersmeenaarMu.zeevoor
eenzintuigelijke tochtdoorhetmuse-
um.Dekleintjesmochten, vooréén
keer, aaneenschilderij voelen.Ze
mochtenruiken, experimenterenen
vooralontdekkentussendeschilderij-
envandeBelgischekunstschilder Jules
Schmalzigaug.

Naar analogie met de beweging in de
werkenmochtendekleintjesdansenen
muziekmakenendatdedenzevolover-
gave.Dekindjesvan10maanden tot2,5
maanden mochten ten slotte nog zelf
aandeslagmetspecialeverf.Zebeschil-
derdengrotevellenengebruiktendaar-
voor, action painting-gewijs, hun ganse
lichaam. Labo mini is een primeur voor
West-Vlaanderen. Eerder dit jaar deden
Antwerpen, Gent enBrussel tijdensKro-
kuskriebels een eerste poging ombaby’s
te betrekken in hun activiteiten. Vrijwil-
ligers van mu-zee-um bezochten ook
museum-baby-workshops in Liverpool
en Stockholm en namen deze inspiratie
deelsmee naar VOELSPRIET inOostende.
«Wie cultuur met de paplepel meekrijgt,
heeft ook latermeer kans omaan cultuur
te participeren, zo blijkt uit onderzoek.
Met andere woorden: laat baby’s en peu-
ters opgroeien met het museum, en de
kans is groot dat zij later terugkomenmet
huneigenkinderen», klinkthet inmu-zee-
um. (LBB)

Boven: Samen tekenen zorgt voor een gezelligmoeder-dochtermoment.
Rechts: Kunst, dat is voetenwerk, toont deze kleine jongen. Foto’s Proot
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viert 15de verjaardag met fototentoonstelling

Labo mini neemt baby en peuters mee op ontdekking in museum


