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LOCHRISTI
Edugo organiseert
fietsmarathon ter ere
van Nikita Everaert
Het Edugo in Lochristi zal in het kader van de warmste week op donderdag 29 november een actie op
touw zetten. Dit ter ere van de 16jarige Nikita Everaert die een leerling was van de school en op 19 februari dit jaar overleed bij een tragisch verkeersongeval. Op 29 november vanaf 15.30 uur zal de
school een fietsmarathon organiseren, die zal 24 uur zal duren. De
fietsen zijn verbonden met een
groot licht, de bedoeling is dat het
licht voor Nikita 24 uur lang blijft
branden. Naast de fietsmarathon
zal er ook een lesmarathon plaatsvinden van 22 uur tot 6 uur. Omdat
enkel fietsen geen geld opbrengt
voor het goede doel, vraagt Edugo
per fietsbeurt van een kwartier een
bijdrage van 2,5 euro. De opbrengst wordt verdeeld onder twee
goede doelen, de Fietsersbond
Gent en vzw Missing You. Ook zullen er drankjes, eetstandjes en randanimatie zijn. Ook die opbrengst
gaat naar de goede doelen. (DJG)

GENT
Populairste geldmuur
Gentse Feesten
is weg
Op de volgende Gentse feesten zou
cash geld wel eens een nijpend probleem kunnen worden. Het aantal
Bancontact-automaten binnen de
Feestenzone blijft dalen, en het was
al altijd rijtje schuiven.
Nu is de populairste geldautomaat
verdwenen. De bank BNP-Parisbas
Fortis op de hoek van de Kammerstraat en de Belfortstraat is verhuisd
naar de Kouter. Net aan die automaat stonden ‘s nachts altijd massa’s mensen aan te schuiven om
hun verblijf op de Vlasmarkt te financieren.
De automaat aan de andere kant
van de Vrijdagmarkt, op het Groot
Kanonplein, verdween al voor de
vorige Feesten. Blijft over: twee automaten op de Groentenmarkt. Er
zijn ook enkele geldautomaten in
de inkomhal van banken, zoals bij
ING in de Belfortstraat, maar die
zijn na 23 uur gesloten voor nietklanten. Geld afhalen kan ook nog
op de Sint-Michielshelling en op de
Kouter, maar dat is al ver van de
Vlasmarkt, op nachtelijke uren en
na een paar Irish coffees. Bij Trefpunt kan je met Bancontact betalen, op andere pleinen kan dat niet.
Hoog tijd dus voor een overkoepelend cashless-systeem. En tot zolang: vooraf geld afhalen. (VDS)

GENT/LOCHRISTI
Bestelwagen vat
vuur: bestuurder
zwaargewond
Op de Zuidparklaan in Gent is
woensdagnacht rond 1.50 uur een
zwaar ongeval gebeurd. Een lichte
vrachtwagen die uit de richting van
de E40 kwam, week plots af aan de
tramsporen en reed tegen een paal.
Door de klap zat de bestuurder geklemd en vloog het voertuig in
brand. Er kon erger vermeden worden dankzij de snelle tussenkomst
van de politie. De eerste ploegen
ter plekken konden met hun eigen
brandblusapparaat het vuur blussen. De bestuurder, een 56-jarige
man uit Lochristi, werd bevrijd. Hij
werd zwaargewond, maar buiten
levensgevaar, overgebracht naar
het ziekenhuis. (DJG)

ST-MARTENS-LATEM
Asfalteringswerken
uitgesteld
De werkzaamheden in de Muldersdreef, Latemstraat, Brandstraat,
Oude Vierschaarstraat en op
de Philippe de Denterghemlaan zijn uitgesteld. Door een technisch probleem heeft de aannemer
vertraging opgelopen. Vermoedelijk starten de werken begin november. De bewoners worden op de
hoogte gebracht. (ASD)

COLLECTIE MUSEUM VAN DE MISDAAD VOOR HET EERST TE ZIEN

Van kom gifsoep tot neppistool Horion
GENT
Bewijsstukken van ophefmakende moordzaken en bizarre items, de
vroegere gerechtelijke
politie houdt sinds de jaren 30 een bizarre collectie bij. Die is nu voor
het eerst te zien in het
STAM, tot 30 april. Alles
begon met een gestolen
vaas.
SABINE VAN DAMME
Philippe Dumaret is al twee jaar gepensioneerd. Hij gaf jarenlang rondleidingen in het ‘Museum van de Misdaad’,
toen dat nog gewoon verborgen zat op
de krappe zolder van de Groendreef.
Maar de politie trok daar weg, en ook
het museum moest weg. De collectie
was niet meer te bezichtigen. Tot de politie toevallig met het STAM in contact
kwam door een gestolen kunstvaas, en
daar vertelde over de collectie. Het
stadsmuseum maakte er een tentoonstelling van. «Het is niet de tentoonstelling van de politie, het is de tentoonstelling van het STAM, met onze objecten»,
zegt Dumaret. «Wij hadden nog veel
meer zaken, maar zij vonden die niet
‘toonbaar’ voor het publiek.»

Philippe Dumaret bij de kom waaruit Georgette gretig vergiftige soep schepte voor haar echtgenoot. Foto’s VDS

Na de tentoonstelling
zoeken we een nieuwe plek
voor de objecten
PATRICK WILLOCX

Bloedvlekje
Dumaret vertelt er honderduit over. «De
Valentijnsmoord», zo herinnert hij zich
bij een tafel met daarop een zaag. «Een
man had zijn vrouw vermoord, in stukken gezaagd, in pakjes verpakt en in de
vaart gegooid. De man had smetvrees
en deed niks anders dan poetsen. Toch

Wij hadden nog veel
meer zaken, maar
het STAM vond ze niet
toonbaar voor het publiek
PHILIPPE DUMARET
deed één klein bloedvlekje op een tapijt
hem de das om.» In een andere kamer
staat een soepkom. «Ah, van Georgette,
de gifmengster, uit Eeklo. Zelfs toen
haar man doodziek in het UZ lag, bleef
ze hem soep met rattenvergif brengen.
We groeven later haar eerste man op.
Na 9 jaar onder de grond was er nauwelijks iets veranderd aan het lichaam.
Door al dat vergif dat er in zat.»
En zo ligt het museum vol objecten, ge-

linkt aan bekende zaken. «Het neppistool, waarmee vijfvoudig moordenaar
Freddy Horion ooit probeerde uit de
gevangenis te ontsnappen, ligt hier
ook. Met een elastiek bootste hij het
klikken van een pistool na, en met een
stukje ijzer voelde het ook koud als een
echt pistool toen hij het tegen het
hoofd van een cipier duwde.»

Het neppistool waarmee Horion probeerde te ontsnappen. Foto Barbieux

Vuile boekskes
Ook grappig: de ‘vuile boekskes’ en andere objecten die vroeger in beslag
werden genomen wegens ‘schending
van de goede zeden’. Terwijl er nauwelijks iets of dikwijls zelfs helemaal niks
op te zien was. In de laatste kamer mogen de bezoekers zelf aan de slag als
speurder. Ze krijgen een filmpje te
zien, waarna ze een vragenlijst krijgen.
Goed nieuws is er trouwens ook. «Ik
ben echt onder de indruk van deze tentoonstelling, alles is zoveel mooier uitgewerkt dan vroeger op de zolder»,
zegt hoofdcommissaris Patrick Willocx. «Ik engageer mij om na de tentoonstelling een nieuwe plek te zoeken voor al deze objecten, zodat ze opnieuw bezocht kunnen worden.»
Info op stamgent.be.

De tafel en de zaag van de Valentijnsmoord, zoals ze zijn gevonden.

GENT

MELLE

Verkeersellende E40 voorbij
(voor enkele dagen toch)

Wim Delvoye: «Ik word gedragen door gemeenschap»

De verkeersellende in het zuiden van Gent is voorbij,
of toch voor even. Normaal gezien zou het asfalteren
van de snelweg E40 tot eind deze week duren, maar
donderdag zijn alle rijstroken weer opengesteld net
als alle op- en afritten. Dat wil niet zeggen dat alle hinder achter de rug is. Vanaf maandag 29 oktober komt
er nachtwerk aan te pas en tussen 4 en 11 november
wordt opnieuw stevige hinder verwacht.
De werken veroorzaakten de voorbije week bijzonder
veel problemen in het zuiden van Gent. Op maandagavond 29 oktober gaat de aannemer opnieuw aan de
slag. Hij vernieuwt in drie nachten, te beginnen op
maandag om 22 uur de linkerrijstrook van de E40
richting kust. In deze fase zal de hinder beperkt zijn,
aangezien er enkel ‘s nachts gewerkt wordt en alle open afritten open kunnen blijven. De werken duren
elke dag tot net voor de ochtendspits.
Vanaf 4 november om 22 uur volgt er nog een week
met grote hinder. Verkeer op de E40 rijdt in beide richtingen over 2 versmalde rijstroken. Drie lussen van de
verkeerswisselaar in Zwijnaarde zijn dan afgesloten:
de afrit van de E40 vanuit Brussel naar de E17 (Antwerpen en Kortrijk) en de afrit van de E17 vanuit Antwerpen naar de E40 richting Brussel. De verkeerswisselaar vermijden is de beste optie. De werken moeten
afgelopen zijn op 11 november. (EDG)
WS

Kunstenaar Wim Delvoye kreeg
gisteren in het Gentse hof van beroep de kans te reageren nadat de
procureur-generaal een boete
van 600.000 euro vorderde voor
bouw- en milieuovertredingen
op zijn kasteeldomein in Melle.

Hijzelf ontkent alles en spreekt
over opgezet spel.
Wim Delvoye wilde het kasteeldomein De Bueren in Melle in zijn
originele staat herstellen en uitbouwen tot een sculpturenpark.
Hij kreeg echter problemen om-

Wim Delvoye in het hof van beroep.
Foto Gianni Barbieux

dat vergunningen niet in orde
bleken. De rechtbank van eerste
aanleg sprak hem vrij, maar het
parket en het Agentschap Natuur
en Bos (ANB) gingen in beroep.
Delvoye kwam naar het hof om
zijn strijd verder te zetten richting
de vrijspraak, samen zijn advocaten Walter Van Steenbrugge en
August Blomme. De kunstenaar
richtte zich tot de procureur-generaal, de pers en de burgerlijke
partijen. «Ik word gedragen door
de gemeenschap van Melle. Maar
ik heb op verschillende portemonnees getrapt, met alle gevolgen vandien. Bos en Natuur hebben al zoveel gepakt van de mensen, waarom pakken ze nog van
mij», vroeg Delvoye zich af. «Dit is
opgezet spel, doorgestoken kaart,
gespeeld door pennenlikkers!»
De verdediging vindt dat ze zich
niet correct kon verdedigen. Op
14 december valt een arrest of
tussenarrest, dit hangt af of het
hof al dan niet bijkomende conclusietermijnen geeft. (DJG)

