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De Versluys Arena opent zijn deuren op
3 dec. (13u) en 4 dec. 2016 (10u)

Sinterklaas & Open Stadiondagen op KV Oostende
Supporter mee voor groot scherm Club Brugge - KVO

Bezoek de kleedkamers
Kijk naar de demotraining

Doe mee aan de KIDS Rally (zoektocht)
Geniet van een spetterende Sinterklaasshow

Alle informatie op www.kvo.be

meer gevaarlijke hoeveel
heid, maar ook door de ver
scheidenheid van de munitie
en het aanwezige puin op de
plaatsen waar de munitie
voorkomt.” Een raming voor
de sanering van de laatste
twee fases is nog niet opge
maakt.

De opening van provinciedo
mein IJzerboomgaard blijft
gepland voor het voorjaar van
2018.

“Het project loopt dus geen
vertragingen op omdat in de
periode van de sanering ver
der werk wordt gemaakt van
de inrichting van het provin
ciedomein.” (thv)

vonden oorlogsmunitie goed.
“In de eerste fase van die sa

neringswerken zal het stuk
tussen de Kapellestraat en de
spoorlijn aangepakt worden.
De kostprijs hiervan zal
85.000 euro bedragen. De zo
nes rond de IJzerdijk, de toe
komstige kampeerzone en de
omgeving van de hoeve ko
men in de twee volgende fa
ses aan bod. Door de werken
op te splitsen in fases kunnen
de gebruikte methodes geëva
lueerd en bijgestuurd wor
den. De zone in de berm
naast de IJzerdijk zal het
moeilijkste gedeelte worden,
niet alleen door de grotere en

tie van de provincie West
Vlaanderen de eerste fase
van de extra werken rond de
verdere opruiming van de ge

Op 25 oktober werden in het
gebied dat een recreatieve
zone moet worden een hon
derdtal mortieren, projectie
len, handgranaten en een gas
fles met chloorgas gevonden.
Een deel van het provincie
domein werd tijdelijk herme

Het toekomstige provincie
domein IJzerboomgaard in 
Diksmuide, waar tijdens de 
werken een grote hoeveel
heid oorlogsmunitie werd 
ontdekt, zal worden aange
pakt. Er werd onder andere 
munitie met chloorgas ge
vonden.

tisch afgesloten. “Dat er mu
nitie gevonden zou worden,
was van in het begin een ze
kerheid”, zegt WestVlaams
gedeputeerde Guido Decorte
(CD&V). “Daarom stelden we
ook een deskundige aan om
de werken in de voormalige
frontzone te begeleiden. In
het belang van de veiligheid
van de arbeiders en van de
toekomstige bezoeker. Maar
de vondst van het chloorgas
noopte ons tot bijkomende
veiligheidsmaatregelen. Sa
men met de stad Diksmuide
en Dovo werd een plan van
aanpak opgemaakt.”

Gisteren keurde de deputa
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“In de periode van de 
sanering wordt werk 
gemaakt van de 
verdere inrichting 
van het 
provinciedomein” 

DIKSMUIDE 

Munitie onder toekomstig provinciedomein in fases opgeruimd

“We bestaan vijftien jaar en
hebben sinds 2012 een vaste 
stek naast Mu.Zee in de Rome
straat. Vorig jaar bereikten we 
30.000 kinderen en jongeren”, 
zo schetst coördinator Ewout 
Vanhoecke van MuZeeUm, de
kunsteducatieve draaischijf.

Liverpool en Stockholm

In de honderden activiteiten
vallen de labo's met grote na
men als Luc Tuymans, Arne 
Quinze en Roger Raveel op. 
“Voor kinderen jonger dan drie 
jaar was er niets, terwijl musea 
wel degelijk veel kunnen bete
kenen in hun ontwikkeling. Dat 
zagen onze medewerkers in Li
verpool en Stockholm.”

Het resultaat is de opstart van
‘Mini Labo’ voor kinderen van 
enkele maanden tot drie jaar. 

Een eerste activiteit is ‘Voel
spriet’.

“We brengen kinderen al heel
jong in contact met kunst en ge
ven de ouders, die vaak ouder
schapsverlof hebben, de kans 
om met hun kind in musea te 
komen”, zegt Gids Hilde Goos
sens. 

“In Zweden bestaan er zelfs
Baby Thursdays in musea. Van
daag trekken we met de baby's
op ontdekkingstocht. We laten 
hen kijken naar kunstwerken, 
maar hebben ook in dingen 
voorzien waar ze kunnen voe
len, luisteren, ruiken en zelf 
muziek maken. Heel jonge kin
deren kunnen al kijken en zijn 
ook geprikkeld door vormen en 
kleuren.” 

Gisteren trok men voor het
eerst met een groep van twaalf 
baby's tussen een en drie jaar in
Mu.Zee. De kinderen konden 
ook experimenteren met veilige
verf op basis van bloem, water 

en kleurstof, krijt en voeldozen. 
MuZeeUm is van plan om het 
‘Mini Labo’ verder te zetten.

“Het brengt ouders bij elkaar
en is ook voor ons leerrijk. 
Maar onze medewerkers heb
ben tal van ideeën waardoor we 
zeker verder gaan met het initi
atief voor baby's.”

Mu-Zee-Um brengt via ‘Mini Labo’ kleuters in contact met artistieke werken

“Kunst helpt kinderen in hun ontwikkeling”
Met ‘Labo Mini’ pakt Mu
ZeeUm uit met een nieuw 
initiatief: voortaan kun
nen ook baby's in Mu.Zee 
terecht om kunst te ont
dekken. Gisteren trok een 
eerste groep van twaalf 
baby’s door de expo en de 
kinderen hadden het dui
delijk naar hun zin.
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W Een groep kinderen van een tot drie 
jaar trok gisteren door het museum. 
Ze konden experimenteren met verf.
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“Heel jonge kinderen 
kunnen al geprikkeld 
worden door
vormen en kleuren”


