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voorbeeldfunctie vervult voor medestudenten. Ben of ken jij zo iemand? 
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Surf dan naar www.uhasselt.be/diversiteitsprijs!
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UHasselt viert in 2018 haar 45ste verjaardag. Elke editie portretteren we een 

collega geboren in hetzelfde jaar waarin de universiteit de deuren opende. Deze 

editie: dr. arch. Els Hannes, coördinator Internationalisering en docente aan de 

faculteit Architectuur en kunst.

“ Op mijn bureau zie ik de 
  wereld voorbijkomen” 

EVEN OUD ALS UHASSELT: ELS HANNES 

i, how are you? Do you 
have ten more minutes 
please?”, zegt Els Hannes 
tegen twee Pakistaanse 
studenten die komen aan-

kloppen. “Ze volgen de internationale master 
Interieurarchitectuur en willen nu graag een 
doctoraatstraject starten. Dat willen ze eens 
bespreken”, vertelt Els opgewekt. “Het blijft 
leuk om vanuit je bureau iedere dag de we-
reld te zien voorbijkomen. Zoveel verschillen-
de nationaliteiten en culturen: dat verruimt je 
geest.” En het zorgt duidelijk ook voor een 
stralende glimlach. Want zo kent men haar 
binnen de universiteit. “Els, altijd met een 
lach. Een plezier om te fotograferen” vertelt 
onze fotograaf Liesbeth. Maar of Els ons 
wil vertellen over haar leven nu ze - samen 
met de universiteit - dit jaar haar 45ste ver-
jaardag viert?  “Dat geeft me toch wel een 
vreemd gevoel. Mijn leven. Dat is allemaal 
zo gewoon. Ik heb helemaal geen specta-
culaire verhalen. Het is allemaal gewoon, 
gewoon gegaan zoals het is gegaan”. 

Els en Ann
“Ik heb wel mijn geboortekaartje mee”, lacht 
ze, terwijl ze een map met kinderfoto’s bo-
venhaalt. 'Het is een meisje, we noemen 
haar Els' staat er te lezen. “Els, zus van Ann. 
Kan het klassieker?” zegt Els. “Ann en Els. 
Een heel bekende combinatie van namen in 

"H
1973. Bij mij in de straat woonde nog zo 
een duo. En ik heb altijd bij minstens twee 
of drie andere Elsen in de klas gezeten. 
Waarvan de meesten dan ook nog eens een 
zus hadden die An(n) heette.” Allemaal heel 
gewoon dus, benadrukt Els nogmaals. Ze 
is opgegroeid in Beerse tegen Turnhout, in 
de Antwerpse Kempen. “Meer Kempen dan 
Antwerpen wel, want Antwerpen was ook 
voor ons het buitenland. En in Hoogstraten 
ben ik dan naar een nonnenschool geweest. 
Een meisjesschool uiteraard, mét uniform. 
Een grijze, saaie rok met witte blouse en 
een blauwe trui. In 1988 ben ik zelfs met de 
school naar Lourdes gegaan.” 

“Als kind was ik heel actief bij de jeugdbe-
weging”, gaat Els verder. “Vooral veel bui-
ten spelen. Er was een cross-parcours in de 
straat, waar ik met mijn fietsje vaak naar toe 
ging. Met veel kapotte knieën als gevolg, 
want ik viel dikwijls. Als ik daar nu op terug-
kijk, zie ik dat er toch heel wat veranderd is. 
Ik fietste als kind al alleen naar de bakker 
toen ik in het derde studiejaar zat. Toen mijn 
kinderen zo oud waren, zag ik dat niet zitten 
en fietste ik toch altijd mee.”

Architect
Els Hannes studeerde zelf nog architectuur 
aan de opleiding in Diepenbeek. “Afgestu-
deerd in 1996. Ik ben dus een alumni”, zegt 

ze trots. “Dat was een heel fijne studie. Als 
kind was ik al creatief en dat sprak me ook 
aan in de opleiding. Maar toen kwam mijn 
korte stage. Plots merkte ik dat het beroep 
niet alleen creatief is maar ook heel tech-
nisch, met veel administratie. Je moet je be-
zighouden met wetgeving en uitvoering. Dat 
was toch wel een diepe crisis voor mij. Even 
dacht ik zelfs aan stoppen.” Door aanmoe-
digingen van haar ouders behaalde ze toch 
haar diploma. “Daarna was het even zoe-
ken. Ik begon toch aan mijn architectenstage 
en opeens kwam er een vraag van docent 
Willy Miermans, van de onderzoekscel Ver-
keerskunde: Of ik het mobiliteitseffectenrap-
port  van de Kinepolissite in Hasselt mee kon 
uitwerken? Een project dat heel wat protest 
van buurtbewoners met zich meebracht”, her-
innert Els zich nog. “Verkeerstellingen orga-
niseren, ik had dat nog nooit gedaan, maar 
zo een project schrok mij niet af. Ik kreeg vol-
doende steun van collega’s en al snel maakte 
ook ik deel uit van de onderzoekscel.” Zo be-
landde ze een tijdje later bij IMOB. Als assis-
tent van professor Harry Timmermans en om 
er een doctoraatsonderzoek op te starten.

“Ik had nooit een vooropgezet plan. Het is 
nooit mijn ambitie geweest om te doctore-
ren. Er zijn gewoon een aantal zaken op 
mijn pad gekomen. Maar ik ben blij met de 
kansen die ik kreeg en de keuzes die ik ► 
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maakte”, zegt Els. Toch was verkeerskunde 
niet helemaal haar wereld. Toen de vacature 
opleidingscoördinator Architectuur voorbij-
kwam aan de PHL, greep ze haar kans. Els 
kreeg de functie en een visitatierapport gaf 
haar job meteen nog extra inhoud. “Die com-
missie raadde aan om meer in te zetten op 
internationalisering. Omdat we niet meteen 
iemand vonden voor die functie heb ik die er 
gewoon bij genomen”. 

Te veel
Zo combineerde ze na de integratie binnen 
UHasselt uiteindelijk twee functies. Adminis-
tratief directeur en internationalisering. Tot 
het haar in 2016 wat te veel werd. “Dat is 
niet zo een mooi verhaal, ik weet het, maar 
ik ben er even onderdoor gegaan. De com-
binatie was te zwaar, zeker met de opeen-
volging van verandering en groei binnen de 
faculteit. Ik ben dan een zestal weken thuis 
geweest en heb daarna even halftijds ge-
werkt tot ik me terug beter voelde.” Christel 
Heynickx werd administratief directeur, Els 
ging terug les geven en hield haar functie 
binnen internationalisering. 

“Ik heb door die burn-out echt moeten leren 
nadenken over wat ik precies wil in het le-
ven. En ik heb heel bewust gekozen voor die 
internationalisering. Dat doe ik nu al twee 
jaar met heel veel goesting”, vertelt ze opge-
lucht. “Hierbuiten hangt een wereldkaart met 
alle samenwerkingen die we hebben lopen. 
Daar ben ik heel trots op. Zo hebben we een 
schitterende samenwerking met Tanzania en 
ben ik net terug uit Vietnam. Daar hebben we 
ondertussen ook al drie bilaterale doctoraten 
lopen. Die twee landen proberen we nu ook 
met elkaar te laten samenwerken, in combi-
natie met Zuid-Afrika.” 

“Contact met de wereld is ontzettend belang-
rijk”, vertelt Els. “Je ziet dat onze studenten 
openbloeien, veranderen, zelfverzekerder 
worden wanneer ze naar het buitenland 
gaan. En ook omgekeerd. In 2012 hadden 
we geen enkele inkomende student uit een 
ander land. Nu zo een twintig per jaar. Ze 
blijven dan een semester of een jaar op de 
faculteit. En het loopt ieder jaar beter.” Daar 
is Els trots op. “Niet dat ik wil preken, maar 
heel veel problemen in de maatschappij ko-
men voort uit angst voor ‘de anderen’. Door 
mensen van verschillende culturen met elkaar 
in contact te brengen heb ik het gevoel dat 
ik een kleine bijdrage lever om dat te verbe-

teren. Dat is mijn drijfveer, daar doe ik het 
voor”, lacht ze. “Onlangs kregen we bezoek 
van drie buitenlandse docenten. Drie dames 
uit Trinidad, Tanzania en Jamaïca. We ble-
ken allemaal even oud te zijn, en op weg 
naar C-mine ging het in de auto plots over 
borstvoeding. Dan zie je toch dat er univer-
sele thema’s zijn. We houden nu nog altijd 
contact via Whatsapp. ”

En zo komen we aan het einde van het inter-
view. Nog even een foto aan haar geliefde 
wereldkaart? “Graag”, zegt Els. En daar is 
weer die glimlach. ■

Contact met de 
wereld is ontzettend 

belangrijk



7

110000100101110101110101011001110101010001001
0011001011110001010010010100111000010101010101010
0101010101010000111101010101100010010101001010100101011000
01001011101011101010110011101010100001101001001
0011001011110001010010010100111000010101010101010
0101010101010000111101010101100010010101001010100101011000
010010111010111010101100111010101000101010001001
0011001011110001010010010100111000010101010101010
0101010101010000111101010101100010010101001010100101011000010
01011101011101010110011101010111001000100000100101
0011001011110001010010010100111000010101010101010
010101010101000011110101010110001001010100101010010101100001
0010111010111010101100111010101111010001000100001
0011001011110001010010010100111000010101010101010
01010101010100001111010101011000100101010010101001010110000100
1011101011101010110011101010111010000101001001
0011001011110001010010010100111000010101010101010
01010101010100001111010101011000100101010010101001010110000100
101110101110101011001110101011110001010000000001010
0011001011110001010010010100111000010101010101010
01010101010100001111010101011000100101010010101001010110000
100101110101110101011001110101010000101011110101110001
0011001011110001010010010100111000010101010101010
01010101010100001111010101011000100101010010101001010110
00010010111010111010101100111010101111111010000001
0011001011110001010010010100111000010101010101010
01010101010100001111010101011000100101010010101001010

UHASSELT
SECURITY

GDPR

ACADEMISCHE OPENINGSZITTING

INTRODUCTIEDAGEN

1 2

3

Sinds 25 mei is de nieuwe GDPR-wetgeving van start gegaan. 
De manier waarop bedrijven en organisaties met jouw ge-
gevens omgaan wordt heel wat strikter. UHasselt zet hier alvast 
op in want jouw privacy is voor ons van groot belang! 

Het lijkt nog ver weg maar wij zijn er nu al mee bezig: de 
eerste schooldag van weer heel wat nieuwe studenten komt 
er binnenkort aan. Studenten, professoren en medewerkers al-
lerhande zetten op 1 oktober weer massaal hun boekentasje 
klaar!

Je eerste dag op de universiteit is al stresserend genoeg dus 
daarom organiseert UHasselt ook dit jaar de introductiedagen 
zodat studenten in een ontspannen sfeertje alvast bekend kun-
nen worden met onze sympathieke universiteit, haar doolhof 
aan gangen en haar nóg sympathiekere medewerkers. 

DRIE OP EEN RIJ
DRIE DINGEN OM TE ZIEN/DOEN/KIJKEN/LUISTEREN/…
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Gecoverd

DE TOEKOMST VAN ONZE 
ENERGIE START HIER 

UHASSELT VERHUIST HAAR TOPONDERZOEK NAAR ENERGYVILLE 2
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ken we zelf ook.  De grote open werkplekken 
baden in het zonlicht en het labo bestaat uit 
één open ruimte met uitzicht op - hoe kan het 
ook anders - die machtige mijntoren. “De set-
ting nodigt echt uit om te gaan zitten en te wer-
ken”, zegt Marlies. “En dan heb je hier nog 
eens al dat contact met collega’s van partners 
imec, KU Leuven en VITO.” Iets wat ook col-
lega An charmeert: “Het persoonlijke contact 
tussen de onderzoekers laat het werk zoveel 
vlotter gaan. Het uitwisselen van ideeën ge-
beurt hier zelfs tijdens de lunch. Er is veel meer 
dynamiek dan wanneer je allemaal op aparte 
sites zit. Want dan moet alles gebeuren via 
meetings.” ►

Imposant. Dat is het minste wat je kan zeggen 
wanneer je de lange laan van het Thor park oprijdt 
aan de voormalige mijnsite van Waterschei, 
Genk. Een statig gebouw verwelkomt je aan 
een prachtige vijver, terwijl de oude mijnschacht 
boven je uittorent. Het is daar, in de schaduw van 
al dat machtige mijnerfgoed, dat EnergyVille 2 
de deuren opent. Aan de nieuwe energiecampus 
werkt ook UHasselt mee. Een twintigtal van onze 
onderzoekers verhuizen naar deze site. Tijd voor 
een rondleiding.

inds februari zijn we hier 
al aan het werk”, vertellen 
onderzoekers An Hardy en 
Marlies Van Bael van het 
Instituut voor Materiaalonder-

zoek. “Al die tijd zijn we bezig geweest met 
het opbouwen en inrichten van het lab. Niet 
eenvoudig: alle kabels aansluiten, toestellen in-
stalleren… Elke dag zijn er wel UHasselt-men-
sen hiermee bezig geweest. Een goede 
oefening voor de verhuis van onze andere pro-
jecten naar de chemietoren in Diepenbeek”, 
lachen ze.

 “Ik vind het hier fantastisch”, zegt Marlies Van 
Bael. “De ruimtes stralen rust uit”. En dat mer-

"S
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GREASY FRIDAY
Het onderlinge contact is ook wat fysicus 
Bart Vermang erg aanspreekt, vertelt hij ter-
wijl hij ons rondleidt door zijn deel van het 
lab. “We hebben zelfs Greasy Friday. Eén 
doctoraatsstudent zorgt op vrijdag voor een 
‘greasy’ bestelling tijdens de middag. Vorige 
week was het pita, de week daarvoor pizza. 
Op zo een moment krijg je echt een teamge-
voel. Aan onze grote eettafel zitten dan tech-
nici, doctoraatsstudenten en proffen allemaal  

samen te eten. Die interactie heb je nodig in 
het werkveld. Batterijen, modules, pv-installa-
ties, het zijn allemaal onderzoeken waar wij 
hier samen rond werken en dan is een goede 
groepssfeer erg belangrijk.”

En zo komen we bij het onderzoek van onze 
wetenschappers, in dat prachtige laboratori-
um van 1.500m² waar zij nu aan de slag 
kunnen. De nieuwste hoogtechnologische 
toestellen zijn hier verzameld. “Het parade-

paardje is onze dry-room voor het batterijon-
derzoek”, zegt An Hardy. “In die ruimte is de 
luchtvochtigheid extreem laag. Zo kunnen we 
op een veilige manier werken aan onze bat-
terijen.” Marlies Van Bael vult aan: “Het denk-
werk en het maken van de materialen gebeurt 
nog altijd in ons chemisch lab in Diepenbeek. 
Maar de eerste testen, wanneer er een echte 
batterij gemaakt moet worden, gebeuren van-
af nu hier.” “Dankzij de nieuwe labo’s kunnen 
we nu nog beter onderzoek uitvoeren”, legt 
Momo Safari uit. De Iraanse professor aan 
faculteit IIW verhuist met zijn team ook naar 
EnergyVille 2 voor het batterijonderzoek. 
“Hier kunnen we verschillende schaalgroottes 
van batterijen produceren. Van klein formaat 
tot een formaat dat al dicht bij het eindpro-
duct ligt. Ik heb in laboratoria over de hele 
wereld gewerkt en dit is toch wel echt uniek.”

VASTESTOF
“Onderzoek naar batterijen is zeer belangrijk 
op dit moment”, gaan An en Marlies verder. 
“De bottleneck van het energievraagstuk te-
genwoordig is opslag. Zonne-energie is mas-
saal aanwezig, de technologie werkt goed 
en de prijs voor zonnepanelen is genoeg 
gedaald, maar wanneer de zon niet schijnt 

Met onze 
vastestofbatterijen 

willen we het 
bereik van 
elektrische 

wagens verhogen 
tot zo’n 800 

kilometer

Gecoverd

Marlies Van Bael, An Hardy en Momo Safari.
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moeten we ook energie hebben. Dus moeten 
we die energie ook kunnen opslaan, en daar 
loopt het op dit moment nog mis.” An, Mar-
lies en Momo werken daarom aan een vas-
testofbatterij. “Wij specialiseren ons in materi-
aalonderzoek. Welk materiaal levert de beste 
batterij op, qua efficiëntie, opslagcapaciteit 
én veiligheid. Concreet zijn wij op zoek naar 
een vastestof die de vloeibare elektrolyt in de 
huidige lithium-ion batterijen kan vervangen”. 
Dat moet de batterij veel veiliger maken, leg-
gen de onderzoekers uit.
 
“Die vloeistof dient nu om lithium-ionen te 
geleiden, maar als er beschadiging of over-

verhitting is, kan het gevaarlijk worden. Die 
vloeistof kan verdampen en de batterij opbla-
zen. Met een vastestof gebeurt dat niet.” En 
zo een vastestof heeft nog meer voordelen 
legt Marlies uit. “Ze kan een veel grotere 
energiedensiteit bereiken, daardoor zijn onze 
vastestofbatterijen veel efficiënter en duurza-
mer en kunnen ze bijvoorbeeld ook zorgen 
voor een groter bereik voor elektrische wa-
gens, zo’n 500 tot 800 kilometer.” Maar die 
vastestof vinden is natuurlijk een grote uitda-
ging. Toch hebben onze onderzoekers al en-
kele Eureka momenten gehad. “Eén van onze 
doctoraatsstudenten heeft zopas een nieuwe 
vastestofelektrolyt gepubliceerd. Eutectogel. 

Een stof met heel goede resultaten. Daar zijn 
we wel trots op.”

Die zoektocht naar materialen, daar komt ook 
het team van Michaël Daenen aan te pas. 
Zijn ingenieurs staan in voor het betrouwbaar-
heidsonderzoek binnen EnergyVille 2. “Wij 
gaan op zoek naar de sterktes en zwaktes 
van de materialen die men hier wil gebruiken 
voor energietoepassingen.” En dat gaat mak-
kelijk vanuit EnergyVille, vertelt Michaël. “De 
materialen ontvangen, gaat veel makkelijker 
nu alle partners samen hetzelfde gebouw de-
len natuurlijk. We krijgen sneller informatie en 
kunnen ook sneller feedback geven.” ►

Marc D’Olieslaeger en Dirk Vanderzande.
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DUNNE-FILM ZONNECELLEN
Het batterijonderzoek wordt ook op de voet 
gevolgd door het team van Bart Vermang. 
Zij werken aan EnergyVille 2 rond dunne-film 
zonnecellen. “Deze hoek is gereserveerd 
voor ons onderzoek naar flinterdunne zon-
nepanelen”, zegt Bart trots. “Onze toestel-
len zijn het nieuwste van het nieuwste. Wat 
oud was, ging niet meer mee met de verhuis 
naar EnergyVille 2.” Dat moet ook wel, want 
dunne-film zonnepanelen zijn de toekomst vol-
gens Bart. “Op 90 procent van de daken in 
ons land zie je nu nog siliciumpanelen liggen, 
maar dunne-film panelen kunnen het zonlicht 
veel beter absorberen. Je hebt dus minder 
materiaal nodig voor dezelfde efficiëntie.” En 
er is nog een voordeel. “Blauwe zonnepane-
len op een rood dak, dat willen de mensen 
niet meer. De toekomst is voor geïntegreerde 
panelen. Panelen die in het dak of in de ge-
vel van een huis ingewerkt zijn. Daar ligt de 
sterkte van onze dunne-film panelen. Deze 
zijn - zoals de naam het zegt - dun, flexibel 
en licht. En ook nog eens mooi, maar dat 
is persoonlijk natuurlijk”, lacht Bart. En hoe 
kan je al die energie opslaan? Met batterijen 

Gecoverd

Het uitwisselen 
van ideeën 
gebeurt hier 

zelfs tijdens de 
lunch
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natuurlijk: “Binnenkort gaat een doctoraat-
student hier op zoek naar synergieën tussen 
dunne-film en batterijen. We zien veel moge-
lijkheden. Als er daarvan één overblijft, heb 
je meteen een heel nieuw onderzoeksgebied 
opengetrokken.”

Samenwerken blijft hier dus het sleutelwoord. 
“EnergyVille 2 is een unieke kans om met 
de sterkste onderzoekscentra van Vlaande-
ren de krachten te bundelen”, zegt Marc  
D’Olieslaeger, decaan Industriële ingenieurs-
wetenschappen. “Binnen IMO is het ook al-
tijd de droom geweest om onze ingenieurs, 
chemici en fysici op één locatie samen te 
brengen. Dat gebeurt hier nu.” Dirk Vander-
zande,   directeur IMO-IMOMEC, ziet nog 
een voordeel. “Wij zijn van oudsher sterk in 
materiaalonderzoek. Wij zitten dus aan het 
begin van de onderzoekscyclus, terwijl KU 
Leuven meer bezig is met het eindproduct, de 
integratie in het energienetwerk bijvoorbeeld. 
We zijn dus complementair. Hier samenwer-
ken zal zeker mooie resultaten opleveren.” ■

Een doctoraats-
student gaat hier 

op zoek naar 
synergieën 

tussen dunne-film 
zonnecellen en 

batterijen

Michaël Daenen en Bart Vermang.
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WOUTER SILLEN (BIOLOGIE) ONDERZOEKT DE MICROBIËLE WERELD.

ONBEKEND TERREIN, EN DAT DAAGT HEM UIT. 

Wouter Sillen (Milieubiologie) beantwoordt – in de lift – 

vragen over zijn onderzoek én over zijn dromen/ambities/

interesses…

Hoe zou jij aan een 5-jarige uitleggen met welk onderzoek je bezig bent?
Als microbioloog onderzoek ik de invloed van nanozilver (dat is zilver maar 
dan super- superklein) op maïsvelden en de micro-wereld die daar bestaat. 
Nanozilver is nuttig omdat het slechte microben kan doden. Bijvoorbeeld in 
je sokken wordt nanozilver gebruikt omdat het de microben doodt die zorgen 
voor de slechte geur (die geur is dus niet jouw fout!). Net als in sokken wordt 
nanozilver in de landbouw gebruikt voor het doden van slechte bacteriën, die 
de plant ziek maken. Mijn onderzoek toont weliswaar dat nanozilver de maïs-
planten niet noodzakelijk gezonder maakt omdat het niet alleen de bedoelde 
slechte microben doodt, maar ook goede. Hoor ik u daar vragen om een 
kinderboek-titel, inclusief flauwe woordspeling? Sokkie en de microbenfabriek.

Waarom dit onderzoek?
In de biologie is de microbiële wereld nog vrij onbekend terrein. We kennen 
volgens een recente schatting nog maar 0.001% van alle microbiële soorten. 
Het is als mogen rondkijken in een nieuwe wereld zonder enige vorm van 
reisgids. Omdat een artikel niet compleet is zonder een quote hier en daar: 
“You don’t need a weatherman to know which way the wind blows” (Bob 
Dylan).

Hoever sta je er al mee?
Alle data zijn verzameld en worden momenteel nog verwerkt. Dit levert hopelijk 
“morgen” een afgerond eindresultaat op, maar Bob Dylan lijkt niet akkoord te 
gaan: “There doesn't seem to be any tomorrow. Every time I wake up, no matter 
in what position, it's always been today”.

Op welke impact hoop je?
Het zou goed zijn mocht het een herinnering vormen aan de mooie complexiteit 
van natuurlijke systemen en het gevaar dat bestaat op verstoring van deze 
systemen. En algemeen hoop ik interessante data en hypothesen te brengen 
waarover wetenschappelijk gediscussieerd kan worden. Want dat maakt 
wetenschap sterk, alles moet onderwerp kunnen zijn van debat: “The sun’s not 
yellow, it’s chicken” (zou het Bob Dylan kunnen zijn?).

“ The sun’s not yellow,
 it’s chicken”

ELEVATOR PITCH
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Als je niet aan UHasselt zou werken, waar dan wél?
Dat zou in principe op heel veel verschillende plaatsen kunnen 
zijn. In andere onderzoeksgroepen waar momenteel (zeker 
in het microbieel, ecologisch en moleculair onderzoek) veel 
fascinerende dingen aan het gebeuren zijn. Maar omdat er 
zoveel zaken zijn die mij interesseren zou het ook iets helemaal 
anders kunnen zijn. “A man is a success if he gets up in the 
morning and gets to bed at night, and in between he does what 
he wants to do”. Klopt, Bob, zeker als anderen ook nog baat 
hebben bij wat je graag doet. 

Wat wilde je als kind worden?
Heel wat klassiekers zijn aan bod gekomen: astronaut, 
muzikant, Indiana Jones-stijl archeoloog, voetballer, kunstenaar, 
… Al die zaken zijn ook op één of andere manier nog een 
hobby gebleven. Hoe meer je bezig bent met iets, hoe meer je 
ook beseft dat je er eigenlijk heel weinig vanaf weet. “I was so 
much older then, I’m younger than that now” (Benjamin Button, 
nee flauwe, Bob Dylan).

Waar droom je nog van?
Ik wil gewoon mijn steentje bijdragen, zowel op menselijk als 
op functioneel vlak. Ondertussen wil ik nieuwe zaken blijven 
bijleren en niks als vanzelfsprekend beschouwen. “He not busy 
being born is busy dying” (je weet het ondertussen).

Wat is het beste/mooiste wat je ooit al gelezen/gezien/
gehoord/bezocht hebt?
Zou het een concert van Bob Dylan kunnen zijn? Nee, 
van alle adjectieven is “mooi” niet datgene dat het best bij 
zijn concerten past. Er zijn veel zaken bewust door mensen 
gemaakt om mooi te zijn, en daaruit kan ik onmogelijk “het 
mooiste” kiezen. Daarnaast zijn er oneindig veel mooie zaken/
momenten die niet bewust gecreëerd zijn, zoals het zien van het 
noorderlicht boven een afgelegen Canadees meer zonder dat 
je het had verwacht. Of kleinere momenten zoals wanneer je je 
grootmoeder, die omwille van medische redenen al een hele tijd 
nauwelijks nog praat, hartelijk ziet lachen door een flauwe mop 
die je vertelt. Om op een filosofische noot te eindigen: het komt 
er op neer dat we voor een groot stuk zelf kiezen hoe mooi het 
leven is, door het mooie gewoon in meer kleine dingen te zien.

Wie zou je volgende editie in onze lift willen zetten?
Hamzah Qabbaah. Een interessante en goede persoon uit 
een andere onderzoeksgroep en andere cultuur. Met of zonder 
quotes, dat kan alleen maar interessant zijn om meer over te 
horen.
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Voor u bezocht

SPORTEN 
ZONDER ZWETEN

Sinds september 2015 kunnen personeelsleden van UHasselt dankzij VLUP 

tijdens hun middagpauze sporten. En dé hit van het moment is pilates. Je 

kan je helemaal ontspannen, je richt je focus even níet op het werk en voelt 

spieren werken waarvan je nog niet wist dat je ze had. Win-win-win! En dat 

je achteraf niet moet douchen, is mooi meegenomen. 
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HEEL VEEL BUIKSPIEREN
Denk jij bij pilates spontaan aan zweverige 
types die superlenig zijn en meer bezig zijn 
met een aura dan een aula (vergeef ons)? 
Dan moet je dringend een keer praten met 
Els Smeyers en Marieke Huysmans (beiden 
DCM). “Ik ben totaal niet lenig en mijn been 
haalt nooit de hoogtes van dat van Els maar 
je doet gewoon wat je kan. En je legt je 
op de achterste rij zodat je niet te veel de 
aandacht trekt”, lacht Marieke.

Voor ons zitten duidelijk twee sportieve zielen. 
Beide dames komen zoveel mogelijk met de 
fiets naar het werk en ze ruilen standaard 
de lift in voor de trappen. Helemaal naar de 
vierde verdieping. “Collega’s zeggen vaak: 
Amai, hélemaal naar de vierde verdieping”, 
vertelt Els. "Maar ik kan ’s middags toch geen 

pilates doen en daarna de lift nemen naar 
boven. Dat past niet, vind ik.” 

Zowel Els als Marieke zijn van in het begin 
fervente pilates-beoefenaars. Hoewel ze 
buiten UHasselt nooit eerder in contact 
kwamen met de sport zijn ze inmiddels 
helemaal overtuigd. “Het is heel ontspannend 
en ook op je ademhaling gericht, je voelt je 
echt helemaal zen”, vertelt Els. “Maar ook je 
spieren moeten hard werken hoor!”, onder-
streept Marieke. Pilates is duidelijk niet voor 
mietjes. “Al je spieren komen aan bod. Vooral 
buikspieren: schuine buikspieren, onderste 
buikspieren, bovenste buikspieren,... Dat stopt 
niet! Afhankelijk van de sessie ligt de focus 
telkens op een andere spiergroep. Dat maakt 
het - in combinatie met de focus op zowel je 
ademhaling als de juiste bewegingen - best 

uitdagend”, aldus Marieke. 
Of ze dan niet uitgeput terugkomen van zo’n 
pilatesles? Integendeel! Els: “Uitgeput ben ik 
nadien zeker niet. Ik voel me terug fit en vol 
energie”. “Het is echt de ideale sport om je 
hoofd even helemaal leeg te maken”, gaat 
Marieke voort. “Je moet je zodanig concen-
treren op je ademhaling en de oefening die 
je uitvoert dat je in je hoofd geen ruimte hebt 
om nog met andere dingen bezig te zijn. De 
perfecte anti-stress remedie!” En toch is het 
ook écht een sport. De volgende dag sta je 
gegarandeerd op met een beetje spierpijn en 
het idee dat je dat verdorie toch weer goed 
gedaan hebt. 

HOE MOEST DAT WEER?
Hoe moeten we ons zo’n pilatesles precies 
voorstellen? “We beginnen altijd met de ►
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Voor u bezocht

opwarming - uiteraard -  en daarna doen 
we ongeveer 40 minuten onze oefeningen. 
Daarbij doe je heel veel op je matje”, legt 
Marieke uit. “Afsluiten doen we met een coo-
ling-down en een applaus voor onzelf”, lacht 
Els. “Ja, echt waar!” beaamt Marieke. “Dat 
wordt altijd gedaan. Heel leuk om zo af te 
sluiten.” En de oefeningen zelf? Die klinken in 
theorie niet zo moeilijk maar wanneer zowel 
Marieke als Els de tafel opkruipen om de 
oefeningen vakkundig te demonstreren, zijn 
we toch wel danig onder de indruk. “Wacht 
hè,” roept Marieke terwijl ze zich probeert te 
stabiliseren in een typische ‘table top-positie’ 
waarbij je plat op je rug ligt met je benen in 
een hoek van 90 graden in de lucht. “Heel 
veel oefeningen vertrekken vanuit deze positie 
(de table top). Dat lijkt heel simpel maar het 
is belangrijk – verbeter me als ik fout ben he, 
Els - dat je je bekken stabiel houdt terwijl je 
van hieruit oefeningen doet. Dat is dus best 

moeilijk in het begin.” “En dan goed op je 
ademhaling letten, in- en uitademen op de 
juiste momenten”, begeleidt Els haar. Marieke 
heeft intussen een andere positie aangeno-
men die Els herkent als de ‘frog’, de kikker 
dus. “Hoe moest de ademhaling alweer bij 
deze oefening? Ik vind dat soms nogal tegen-
draads”, biecht Marieke op. Gelukkig schiet 
Els snel ter hulp: “Je ademt in als je je benen 
strekt. Of toch niet? Ik moet het even doen om 
het terug te weten.” Terwijl we glazen water 
en laptop aan de kant schuiven, springt Els 
moeiteloos mee op tafel. “Dus je ademt in 
als je deze beweging doet (strekt benen) en 
dan uit bij de omgekeerde beweging. Zo is 
het voor mij wel logisch, maar soms is dat 
helemaal niet het geval.” “Dat is soms gek, 
maar daar zit dus wel iets achter”, vertelt Ma-
rieke nog. “Et voila, dat ging hier allemaal in 
jeansbroek he, dus als je je sportkleren eens 
vergeet is dat zelfs geen ramp (lacht)”.

Iedereen 
kan op zijn 

eigen niveau 
meedoen
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VROUWENSPORT
Laat ons even eerlijk zijn: pilates? Dat is toch écht iets voor 
vrouwen? Het cliché klopt blijkbaar in het UHasselt-clubje. Tot nu 
toe mochten ze in Hasselt nog geen enkele man verwelkomen. 
Jammer, vindt Els, want zowel zij als Marieke zouden de sport 
aan iedereen aanraden. We opperen dat het flexibiliteits- 
element misschien afstotend werkt bij mannen maar daar is 
Marieke niet helemaal mee akkoord: “Maar nee, iedereen kan 
op zijn niveau meedoen. Ik ben zeker ook geen lenig persoon 
maar je kan de oefeningen aanpassen naar je eigen niveau en 
het is niet zo dat je al een bepaalde basiskennis moet hebben 
om te kunnen starten.” 

Buiten de lage instapdrempel zijn er nog redenen te over waar-
om de dames gaan sporten tijdens hun middagpauze. “Het 
is gewoon heel erg mooi dat het kan op het werk. Bovendien 
krijg je dankzij VLUP een fikse korting dus als je dan eens een 
les mist, is dat geen ramp”, aldus Marieke. Els gaat helemaal 
akkoord: “Je hebt sowieso je middagpauze maar je vult die 
extra nuttig in.” “Wat ik ook geweldig vind, is dat je achteraf 
niet hoeft te douchen”, bekent Marieke. “Je zweet immers niet. 
Daarmee spaar je ook weer heel wat tijd uit. Voor zumba is dat 
dan toch weer anders. Na een zumba-les niet douchen: dat kan 
je je collega´s echt niet aandoen.” (lacht)

Goed, wat hebben we vandaag geleerd? Pilates is niet enkel 
voor überflexibele alternatievelingen weggelegd, je kan het op 
een matje, maar ook op een tafel beoefenen en het is vooral 
nuttig om te ontspannen en te ontstressen. En na een pilatesles 
hoef je niet te douchen want sporten zonder zweten kan perfect 
bij pilates. Ons interview sluiten we trouwens af met een gewel-
dig applaus voor onszelf, want dat is gewoon leuk. ■

Afsluiten doen 
we met een 

cooling-down 
en een applaus 

voor onszelf
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Nu weet je het! grasduint in het grote fotoarchief van de UHasselt. Deze editie: een foto van de introductiedagen in volle 
jaren ‘90-sfeer, mét gepaste outfits.  

1992

WEET JE DIT NOG

 23 SEPTEMBER  



 

21

Het laatste nieuws rond geboortes, huwelijken en pensioneringen vind je op

www.uhasselt.be/intranet.

PERSONEELSWEETJES

Zijn wij iemand vergeten? 
Graag een seintje aan de Personeelsdienst!

HUWELIJKEN
• Lara WYREMBLEWSKI, faculteit IIW, met Francesco Paolo CALIANNO  30/03/2018 

GEBOORTES
• Vik, zoontje van Sebastien LIZIN, CMK  10/05/2018
• Mattis, zoontje van Leandro GARCIA BARRADO, CENSTAT  24/04/2018
• Eva, dochtertje van Lotte VERDONCK, BEW  01/03/2018
• Eileen Haque, dochtertje van Ansar-Ul-Haque YASAR, IMOB  11/05/2018
• Casper, zoontje van Dimitri ADONS, IMO  22/03/2018
• Mia, dochtertje van Dorien DELUYKER, BIOMED  13/04/2018
• Thomas en Lucas, zoontjes van Pieter GREGOOR, dienst MAT  12/04/2018
• Luz Finne, dochtertje van Pieter VAN NOTEN, BIOMED  28/04/2018
• Olivia, dochtertje van Filip FREDERIX, WET  11/03/2018
• Anneline, dochtertje van Geert PIROTTE, IMO  24/02/2018
• Lea, dochtertje van Wendy SCHOUTEDEN, dienst OODI  29/04/2018
• Morris, zoontje van JAMERS Liesbeth, GLW  15/03/2018
• Siel, zoontje van Merel VAN REUSEL, GLW  28/02/2018
• Bas, zoontje van Stefanie SAENEN, BEW  09/05/2018

PENSIOEN
• Lutgarde LUTS, dienst STUS  30/04/2018
• Nicole STEEGMANS, dienst PER  31/03/2018
• Lutgarde THYSEN, dienst GLW  31/03/2018
• BLOKKEN Brigitte, dienst STUS  30/04/2018
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Happy birthday to us! UHasselt mocht dit jaar 
45 kaarsjes uitblazen – heeft u daar misschien 
iets van opgevangen? - en ter ere van deze 
speciale gelegenheid werden alle registers 
wagenwijd open getrokken. We reikten maar 

DIES NATALIS

In beeld
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DIES NATALIS

liefst zeven (!) eredoctoraten uit, organiseerden 
een ware ode aan Limburg met een spetterend 
universiteitsconcert en genoten van een familie-
happening onder een stralende zon. De moeite 
meer dan waard, als je’t ons vraagt. 
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WORDT VERWACHT

Najaar 2018 | workshop keramiek
Najaar 2018 | workshop handlettering
26 oktober 2018 | VLUP Quiz

VLUP MET ONS MEE!

VLUP-ALBUM V

18 november 2018 | Sinterklaasfeest
November 2018 | bezoek Sintpaleis Alden Biesen

The Happiest Place on Earth
2018 is een specialleke omwille van de Lustrum-viering en daarom mocht 
het ook voor VLUP wat meer zijn. Maar liefst 170 enthousiaste deelnemers 
(en hun mogelijk nóg enthousiastere kids) gingen van 2 tot 4 april samen 
Disneyland verkennen! Van spannende achtbanen tot rustige bootritjes, er 
was werkelijk voor ieder wat wils. Nadien zijn de avonturiers het over één 
ding eens: Disneyland is écht the happiest place on earth. 

De deur uit met 
koolhydraten

Ready, set, cook! Op 14 en 22 mei verenigden de 
UHasselt-kookliefhebbers zich rond het fornuis voor een 
workshop ‘koolhydraatarm koken’. Geen bord vol pasta 
of rijst, maar wél veel groenten en gezonde vetten zoals 
kokosolie of noten. Iedere goede chef-kok weet dat er naast 
koken natuurlijk ook geproefd moet worden dus ook daar 
was ruimte voor voorzien. 

IDEEËNBUS
Heb je ook nog een idee, laat het ons dan weten via onze ideeënbox!

Voor een overzicht van alle activiteiten, updates en inschrijvingen kan je terecht op www.uhasselt.be/VLUP.

Met pensioen, maar nog steeds geïnteresseerd in onze VLUP-activiteiten? 
Stuur dan een mailtje naar esther.stevens@uhasselt.be en je krijgt alle uitnodigingen in je mailbox!



25

DIENST IN DE KIJKER

“ Onze ontwerpen 
 stimuleren de verbeelding”

ONDERZOEKSGROEP SPATIAL CAPACITY BUILDING 

De burger (nog) meer proberen te betrekken in zijn of haar eigen buurt. Dat is - kort gezegd - wat prof. dr. Liesbeth 

Huybrechts en prof. dr. ir. arch. Oswald Devisch (beiden ARK) proberen te doen met hun Spatial capacity building. 

“Met onze ontwerpen is het voor bewoners makkelijker om beleidsmakers of projectontwikkelaars mee te nemen in 

hun ideeën.”
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Locatie is alles, ook wat een goed interview betreft. Voor we van start 
gaan, wandelen we samen met Liesbeth en Oswald door de gangen 
van de faculteit Architectuur op zoek naar een geschikt plekje. Een 
plekje dat - wat had je anders verwacht van de twee architecten - 
ook mooi moet zijn. Uiteindelijk belanden we in het Wikihouse, een 
constructie die door acht tweedejaarsstudenten architectuur ontworpen 
én in mekaar gezet werd en er bovendien heel leuk uitziet. Onze 
fotograaf knikt goedkeurend: “Hier kan ik wat mee!” 

Dat visuele aspect is iets wat enorm belangrijk is in het werk van Liesbeth 
en Oswald, niet alleen in hun dagelijkse bezigheden als docent op 
onze universiteit maar vooral in hun onderzoekslijn naar Spatial capaci-
ty building. “In het Nederlands heet dat ruimtelijke capaciteitsopbouw, 
maar dat klinkt niet zo aantrekkelijk”, legt Oswald uit. “In het begin 
spraken we gewoon van ‘participatie’, maar dat zit naar mijn mening te 
fel vastgelegd in bepaalde procedures en regels. Iets wat je bij Spatial 
capacity building veel minder hebt.” Concreet gaat men daar samen 
met de buurt/organisatie/beleidsmakers nadenken over de ruimtelijke 
ontwikkeling van hun directe omgeving. De rol van de architecten ligt er 
vooral in om de verbeelding van mensen te prikkelen met interessante 
ontwerpen. “Wij zijn er eigenlijk om mensen te laten zien hoe hun buurt 
er zou kunnen uitzien als ze zich inzetten voor zo’n project”, vertelt Lies-
beth. Het begrip ‘Spatial capacity building’ ontstond grotendeels in ont-
wikkelingslanden. Externe personen gingen daar aan de inwoners leren 
hoe ze hun gemeenschap op een duurzame en democratische manier 
konden opbouwen. Diezelfde techniek wordt door Liesbeth en Oswald 
nu bij ons toegepast, want ook hier kunnen we van elkaar leren. 

Proces
“We proberen eerst te kijken hoe mensen op dit moment al ruimte delen 
met elkaar. Soms delen ze bijvoorbeeld al een moestuin of een gemeen-
schappelijk pleintje met de buurt”, vertelt Liesbeth. “Wij brengen die 
onderlinge samenwerking op een visueel interessante wijze in beeld 
en gebruiken dat om hen mee te nemen in een nieuw traject. Op die 
manier is de stap naar een project op grotere schaal veel sneller gezet”. 
Een mooi voorbeeld hiervan is het oude kolenspoor in Genk. Buurtbe-
woners gebruikten het pad al regelmatig als fietspad of bouwden uit 
eigen initiatief speciale fietsen die op het spoor konden rijden. Oswald 
en Liesbeth gebruikten dat initieel initiatief van de burgers om hen ver-
der te betrekken in een project dat het volledige kolenspoor betreft. Zo 
bouwden ze al rustplaatsen voor fietsers langs het spoor en zou er in de  

Wij zijn er om mensen te 
laten zien hoe hun buurt er 

zou kunnen uitzien
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toekomst zelfs een volwaardig fietspad gemaakt 
kunnen worden. “Je neemt mensen stapsgewijs 
mee in zo’n participatieproces. Wij proberen 
interesse te wekken door middel van onze ont-
werpen. Het visuele aspect is daarbij cruciaal 
want dat wekt fascinatie én doet de verbeel-
ding bij veel mensen aanslaan.” 

Balans
De projecten binnen Spatial capacity buil-
ding vertrouwen voor een groot deel op een 
constructieve samenwerking tussen mensen. 
Dat brengt een aantal unieke uitdagingen met 
zich mee die de onderzoekers op een creatie-
ve manier weten te overwinnen. Liesbeth: “In 
groepen zijn er altijd verschillen: de ene is do-
minanter dan de andere, of er is sprake van 
verschillende machtsposities waarbij de stem 
van een beleidsmaker zwaarder doorweegt 
dan die van een burger. De methodieken die 
wij ontwerpen zijn erop gericht om mensen op 
een gelijk niveau te brengen. We proberen 
door middel van onze ontwerpmethodieken 
een balans te creëren in de groep.” Concreet 
gaat dat dan om een spel waarbij iedereen 
dezelfde spreektijd krijgt, of ze laten mensen 
letterlijk dingen samen bouwen. Iemand met 
een technische achtergrond zal daarin een 
grotere expertise hebben dan, zeg maar, een 
onhandige beleidsmaker. “We proberen de 
rollen voor iedereen om te draaien”, aldus 
Oswald. “Burgers wordt gevraagd om actief 
mee te werken in plaats van enkel te onder-
gaan en te bekritiseren. En beleidsmakers zijn 
bij ons geen experten, zij doen gewoon mee 
net als de rest. Beide partijen worden door 
die manier van werken uit hun kot gelokt. 
En dat werkt.” Bij een Spatial capacity buil-
ding-project wordt iedereen namelijk project-
medewerker, ieders stem wordt gehoord en is 
evenwaardig aan de rest. Mensen stappen 
in het project om het mee vorm te geven van-
uit hun expertise als bewoner. Zij kennen de 
buurt namelijk het best.

Groepsdynamiek
Geen twee projecten zijn hetzelfde. Docto-
raatsonderzoeken binnen de onderzoeks-
groep focussen zich bijvoorbeeld gedurende 
vier jaar op een project dat werd uitgekozen 
door de onderzoeker. Daarnaast gebeurt het 
ook regelmatig dat buurtbewoners zelf met 
initiatieven starten en vervolgens Liesbeth en 
Oswald inschakelen om hen bij te staan. Lies-
beth: “Dat zijn heel actieve gemeenschappen 
waarbij we ingeroepen worden om de za-
ken net dat beetje tastbaarder te maken. Met 
onze ontwerpen is het makkelijker om beleids- 
makers of projectontwikkelaars te overtuigen 

van hun initiatief. Zij komen met de ideeën en 
wij moeten daar enkel op verder bouwen”. 
Ook voor mensen die in eerste instantie niet 
geïnteresseerd zijn, hebben de twee een op-
lossing gevonden. “In zo’n situatie gebruiken 
we meer activerende technieken. Zo hebben 
we bijvoorbeeld in Genk, waar de bevolking 
moeilijk te engageren was op de traditionele 
manieren, een bakfiets omgebouwd tot een 
mobiele grafische studio. Daarmee gaan we 
de straat op en spreken we mensen aan”, ver-
telt Liesbeth. “Zo bereik je mensen die spon-
taan nooit hadden meegedaan. Dat nieuwe, 
rare ding prikkelt dan toch hun interesse.” 

Bosmaaier
Over hun favoriete project binnen Spatial capa-
city building zijn de architecten het snel eens. “In 
Godsheide werkten we samen met een heel ac-
tieve groep maar er zat één persoon tussen die 
enorm kritisch was”, vertelt Liesbeth. “Dat was 

moeilijk, maar door die man via onze ontwer-
pen te betrekken in het project voelde hij zich 
steeds meer medewerker dan ‘gewoon’ burger. 
Hij besefte dat hij er niet was om kritiek te ge-
ven, maar dat hij zelf zijn buurt vorm kon geven 
door in dialoog te gaan”, vertelt Liesbeth. “We 
hebben daar ook gewerkt met een proefopstel-
ling van wat we wilden doen”, legt Oswald 
uit terwijl hij enkele foto’s toont op zijn gsm. 
“We hebben zo bijvoorbeeld fietspaden laten 
maaien in het gras, door buurtbewoners.” “Die-
zelfde kritische buurtbewoner die eerst niet wou 
meewerken, trouwens”, lacht Liesbeth. “Hij heeft 
langzaam maar zeker onze leidinggevende rol 
overgenomen waardoor wij het project ook met 
een gerust hart kunnen achterlaten. Eens onze 
rol gedaan is, moeten de bewoners het na-
melijk zelf doen en hier waren we er - zoals  
bij de meeste projecten - zeker van dat dat he-
lemaal goed kwam.” ■
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DE COLLEGA

"ALS JE ERGENS 
GRAAG WERKT, 

IS 45 JAAR NIETS"

ANNEMIE DEBAY, DIENST BOEKHOUDING BEW EN 
UHASSELT SEE WERKT 45 JAAR BIJ UHASSELT
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“Als een tijd die heel snel is voorbij gegaan”, zegt Annemie Debay over haar 

loopbaan aan onze universiteit. Maar 45 jaar - precies even lang als de universiteit 

bestaat - is niet niks. Annemie zag de universiteit vanop de eerste rij veranderen en 

groeien En dat levert heel wat grappige verhalen op. Een gesprek over het uittikken 

van handgeschreven cursussen en een ezel in het universiteitsrestaurant. 

nnemie. Dat is onze drijvende 
kracht. Zo maken ze ze niet 
meer”, lacht Rachel Moreau, 
stafmedewerker Bedrijfseco-
nomische wetenschappen. 

Annemie Debay bloost. Ze wordt er zichtbaar 
ongemakkelijk van. “Dat mag je zeker niet 
schrijven!” protesteert ze.  “Zoveel lof, daar 
kan ik niet goed tegen. Net zoals dit inter-
view. Ik sta niet graag in de belangstelling”, 
zegt ze stil. 

“17 september 1973 was het mijn allereerste 
dag. Ik was 18 jaar toen ik hier begon, even 
oud dus als de studenten die hier rondlie-
pen. Heel plezant. Met collega’s gingen we 
gewoon meefuiven”, lacht Annemie. “Ik denk 
niet dat de studenten mij nu nog zo graag 
zouden zien komen.” 

“Eigenlijk heb ik de eerste twintig jaar 
gewerkt aan de Economische Hogeschool. 
Die lag wel op de campus van de universi-
teit, maar stond er los van. Pas in de jaren 
negentig werden we een faculteit van de 
universiteit.” Die eerste jaren herinnert ze zich 
nog goed. “Ik ben begonnen in de tikka-
mer. Samen met drie collega’s moest ik de 
handgeschreven cursussen van de professoren 
uittypen. Ongeveer 30 tot 35 bladzijden per 
dag gemiddeld.” Geen makkelijk werk zo 
blijkt, en dan heeft Annemie het niet alleen 
over het onleesbare handschrift van sommige 

proffen. “Om een cursus wiskunde uit te tikken 
moesten we soms drie keer de schrijfkop op 
ons typemachine wisselen om alle symbolen 
te kunnen ingeven. Mensen kunnen zich dat 
nu niet meer voorstellen, maar onze generatie 
heeft een hele evolutie meegemaakt. Van een 
mechanisch typemachine tot de allernieuwste 
computers.” 

EÉN FAMILIE 
“Eén van de strafste verhalen die ik beleefde 
was helemaal in het begin. Toen hebben 
studenten een ezel meegenomen naar de 
cafetaria. Uit protest, omdat ze het eten zo 
slecht vonden. En het heeft gewerkt, want 
toen is de eetcommissie opgestart.”  

“Die beginjaren waren mooi”, vertelt Anne-
mie. “Ik heb hier heel veel kansen gekregen 
en vooral veel geleerd. Wij waren in het 
begin maar met twintig mensen administratief 
personeel. Dan moet je alles doen. Ik heb 
altijd het geluk gehad om samen te werken 
met heel leuke collega’s. Als je jarenlang 
intensief met elkaar werkt, heb je vanzelf 
een heel sterke band. We zijn naar elkaars 
bruiloft geweest, we hebben elkaars kinderen 
zien opgroeien en nu de kleinkinderen. We 
weten alles van elkaar. Dat is zoals één grote 
familie.” En dan wordt ze plots stil. “Het 
ergste wat wij hebben meegemaakt is het 
overlijden van onze collega, Anita Mou-
reau. Een prachtvrouw waar ik 36 jaar mee 

"A
heb samengewerkt. Iemand die altijd voor 
iedereen klaarstond. Haar overlijden kwam 
heel onverwacht. Daar zijn we allemaal hard 
van geschrokken. Wij waren zo een hechte 
groep. ”

65 JAAR
45 jaar in dienst. Voor Annemie is dat 
iets heel normaals. “Ik heb daar nooit bij 
stilgestaan. Ik wist dat ik tot mijn 65ste 
ging werken en van thuis uit werd mij altijd 
ingeprent dat als je een goede job hebt, je 
die ook moet proberen te houden. Dat is 
misschien anders dan de huidige generatie. 
Voor mijn generatie is dat heel normaal.” En 
ze blijft vasthouden aan dat idee. “Ik ben van 
plan om nog twee jaar te werken. Dan ben ik 
inderdaad 65 jaar. Het werk blijft afwisse-
lend. Naast de boekhouding voor BEW, doe 
ik nu ook de boekhouding voor UHasselt SEE. 
Dat vind ik heel fijn om erbij te nemen in mijn 
laatste jaren hier aan de universiteit.” 

En wat na haar pensioen? “Ook dan wil ik 
nog wel iets doen. Ik denk dat je snel oud 
wordt als je niets meer te doen hebt. Maar 
je moet wel iets vinden wat je interesseert 
natuurlijk. Dat is het moeilijke. Waarschijnlijk 
ga ik vrijwilligerswerk doen. Wat precies? 
Dat zie ik nog wel. In ieder geval, stilzitten ga 
ik zeker niet doen.” ■
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FRANK LAMBRECHTS WORDT ASSOCIATE EDITOR 
BIJ JOURNAL OF FAMILY BUSINESS STRATEGY

“IK DOE DIT EIGENLIJK 
ALLEMAAL VEEL TE 

GRAAG”

WEETJES ZONDER GRENZEN
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Op 1 januari 2018 werd prof. dr. Frank Lambrechts (BEW) 
officieel aangesteld als Associate Editor bij het gerespecteerde 
Journal of Family Business Strategy, een wetenschappelijk 
tijdschrift dat focust op familiebedrijven. Een internationale 
positie die zowel voor hem, de faculteit als de universiteit heel 
wat betekent. 

BRUGGEN BOUWEN
Het kantoor van Frank liegt er niet om: elk beetje bergruimte 
zit tjokvol boeken, wetenschappelijke tijdschriften en 
andere publicaties. Deze man weet waarover hij spreekt 
als het op familiebedrijven aankomt. Want daar heeft hij 
de laatste jaren vooral op gefocust; familiebedrijven en de 
veranderingsprocessen die zij steevast doormaken binnen hun 
organisatie. Zijn bijdragen aan het onderzoeksveld worden 
door co-editor-in-chiefs Torsten Pieper en Joseph Astrachan 
beschreven als extraordinary. Dat moesten wij even gaan 
uitvlooien. 

Waar komt jouw interesse in familiebedrijven vandaan?  
“Dat is zeker niet om één specifieke reden. Momenteel is 78 
procent van onze Vlaamse bedrijven een familiebedrijf, een 
duidelijke meerderheid. Op wereldniveau spreken we zelfs 
over 70 tot 95 procent! Het is dus niet verwonderlijk dat ik 
me hiermee ben gaan bezighouden. Daarnaast speelt ook 
de aparte sfeer mee die heerst binnen de community van dit 
onderzoeksveld. Wanneer wij als onderzoekers samenkomen 
op congressen, heerst er een gemoedelijke sfeer. Iedereen wil 
elkaar oprecht vooruit helpen en zelfs de grote namen binnen 
het domein zijn heel aanspreekbaar. Ik voelde me er meteen 
thuis.”

“Mijn eerste ervaring met het domein kwam er dankzij mijn 
toenmalige promotor, Felix Corthouts. Hij zei me: ‘Frank, het 
is tijd om uw kantoor te laten voor wat het is. Ge hebt genoeg 
gelezen, het is tijd dat ge de praktijk ervaart.’ En zo gebeurde 
het dat ik in 2001 met consultants op pad ging om kmo’s te 
begeleiden in hun veranderingsprocessen. Heel vaak ging dat 
om familiebedrijven. Daar werd mijn interesse echt geprikkeld. 
De familiedynamieken die door die bedrijven stromen, 
gecombineerd met ondernemerschap en economische doelen: 
ik vond - en vind - dat superinteressant!”

Hoe zijn de verantwoordelijken van Journal of Family Business 
Strategy bij jou terecht gekomen?
“Ik heb zelf talloze reviews geschreven waarbij ik altijd veel 
belang hechtte aan ontwikkelingsgerichte feedback voor de 
auteur, ongeacht het uiteindelijke verdict van de review. Dat is 
iets waar dit Journal intussen ook echt bekend om staat en dat 
heeft dus zeker meegespeeld tijdens hun beslissing. Daarnaast 
betekent mijn brede kijk op het ruimere management- en 
organisatie-onderzoeksveld een extra troef. Omdat ik altijd 
caleidoscopisch in plaats van hyper-specialistisch naar het 
onderzoek ben blijven kijken, ken ik heel veel onderzoekers en 
kan ik makkelijk interdisciplinair bruggen bouwen.”

“Het Research Centre for Entrepreneurship and Family firms 
(RCEF) waar ik deel van uitmaak, hoort ook echt bij de wereldtop. 
Het aantal professoren en doctoraatsstudenten dat publiceert in 
toonaangevende Journals spreekt voor zich. Niemand zal onze 
positie binnen het domein tegenspreken. Internationaal hebben 
wij echt iets te betekenen en daar mogen we trots op zijn, vind 
ik. Mijn collega, Wim Voordeckers, is Associate Editor van het 
andere grote Journal in het family-business-veld: Family Business 
Review. Het is niet zomaar dat men nu, met mij, nog iemand 
van UHasselt kiest.” 

Bevalt het je tot nu toe? 
“Weet je dat ik in het begin getwijfeld heb om de positie 
aan te nemen? Ik vind het uiteraard een hele eer en heb 
nog geen seconde spijt gehad van mijn beslissing maar 
het is natuurlijk heel wat extra werk dat er bovenop komt. 
Mijn job hier aan de universiteit gaat gewoon door en dit 
moet ik er dan ergens tussen zien te passen. Daar kies je 
natuurlijk voor, hé. Ik doe dit eigenlijk allemaal veel te graag 
(lacht)! Naar onderzoek toe is dit sowieso een win-win-
situatie. Mijn zichtbaarheid in het domein wordt veel groter, 
mensen spreken je meer aan en je komt plots in contact met 
onderzoeksopportuniteiten die je anders nooit ontdekt had.” ►  
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INTERDISCIPLINAIR WERKEN
Je hebt in je carrière heel wat veelbetekenende 
bijdrages geleverd. Waar ben je het meest 
trots op? 
“Daar moet ik niet lang over nadenken: 
zonder twijfel is dat mijn publicatie in 
Academy of Management Learning and 
Education met Edgar Schein, de grondlegger 
van de organisatiepsychologie, en één van 
de vaders van het managementdomein die 
altijd aan MIT heeft gewerkt. Ten eerste gaat 
het om een heel erg hoog aangeschreven 
Journal, maar om dan te mogen samenwerken 
met één van mijn idolen in het veld... Dat 
heeft mij vleugels gegeven. Wacht! (plukt 
snel een papier van het prikbord boven zijn 
bureau) Dit is de reactie van Edgar Schein 
die ik toegestuurd kreeg nadat we ons artikel 
hadden gepubliceerd. Om na anderhalf jaar 
hard werken zo’n reactie te krijgen, daar 
word ik nu eens goed gezind van!” 

“Het interview dat ik toen, samen met de co-
auteurs, heb afgenomen was een ervaring op 
zich. Hij beantwoordde niet alleen vragen 
maar draaide de rollen ook geregeld om 
tijdens het gesprek. Hij maakte je bewust van 
het proces dat wij op dat moment aan het 
doormaken waren met hem. Schitterend was 
dat! Hij is iemand die de kunst verstaat om 
organisaties vooruit te helpen maar tegelijk 
kennis te ontwikkelen die relevant is voor een 
academisch publiek. Een beetje zoals wat wij 
nu proberen te doen met het Journal.” 

Als Associate Editor kan je het onderzoeksveld 
ook voor een deel sturen. Welke richting mag 
het domein van jou opgaan?
“Ik denk dat we veel meer disciplines 
moeten toelaten zoals familietherapie, 
organisatiepsychologie, enz. We hebben er 
zeker baat bij om op dat gebied nog meer 
bruggen te bouwen. Ook zou ik graag meer 
kwalitatief onderzoek zien waarbij bepaalde 
fenomenen diepgaand bestudeerd worden. 
Soms - en dat is in elk domein zo - gaan 
concepten een eigen leven leiden zonder 
dat ze eerst echt grondig begrepen worden. 
Ik vind dat er zeker plaats moet zijn voor 
meer explorerend onderzoek. Meer de focus 
leggen op verdiepend kwalitatief, case-study 
based onderzoek. 

Het onderzoeksveld is nu al vrij multidiscipli-
nair. Dat is voor een deel inherent aan fami-
liebedrijven, maar dat kan nog verder gaan. 
Ik denk dat we daar zeker verder op moeten 
inzetten in de toekomst.” 

Het economische wordt binnen jouw 
onderzoeksveld naadloos gecombineerd met 
organisatiepsychologie. Als je moest kiezen 
tussen de twee topics: wat zou je voorkeur 
dan zijn?
“Ik hoef dat gelukkig niet meer te doen (lacht)! 
We moeten echt beginnen beseffen dat alles 
wat we bestuderen, zeker als het over mensen 
gaat, best vanuit een interdisciplinaire bril 
bekeken wordt. Ik draag de twee werelden 
sowieso in mij, maar ik heb ook zo’n goede 
samenwerking met collega’s zowel intern als 
extern UHasselt. Kiezen? Nee. Dat is in dit 
geval echt verliezen.” ■

WEETJES ZONDER GRENZEN

I congratulate you 
on your efforts, 

your editing, and 
your persistence in 
the face of critical 
reviews. The result 

was worth it
Edgar Schein in een 
bedanking aan Frank 

Lambrechts
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The Cosmopolitan Chicken
Time Temperature, BIOVILLE

KOEN VANMECHELEN (2010)

Een rode gloed begroet je wanneer je Bioville binnenwandelt. Aan 
de grijze, betonnen muren hangen twee broedkasten met daarin 
transparante, ovalen vormen. Eieren van glas. Een idee van kunstenaar 
Koen Vanmechelen. Ter ere van de officiële opening van incubator Bioville 
verwerkte Koen Vanmechelen zijn eigen visie van de incubator in zijn 

Op campussen Diepenbeek en Hasselt staan/hangen tientallen kunstwerken, elk met een eigen 

geschiedenis en symboliek. Nu weet je het! zoomt elke editie in op één kunstwerk.

KUNST OP DE CAMPUS

werk. De incubator als broedplaats voor bedrijven, waar nieuwe ideeën 
ontstaan door kruisbestuiving. Al acht jaar trekt dit kunstwerk de aandacht 
van de bezoekers van Bioville. “Ik start hier ook mijn rondleidingen”, 
vertelt Katrien Achten, labmanager bij Bioville. “Het laat hen meteen 
kennismaken met het begrip incubator. Het maakt het heel tastbaar.” 
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De heerlijke 
cadans van een 
klassieke motor

Rik Lempens (Fysica) sleutelt aan klassieke motoren

DE HOBBY VAN…

“Wanneer ik na een motorrit met de club thuiskom, vraagt mijn 

vrouw soms: ‘En nog wat interessants gehoord?’ ‘Helemaal niets’, 

bedenk ik mij dan. We hebben alleen maar plezier gemaakt en 

gelachen. En dat is precies waar echte vriendschap om draait”, 

vertelt Phys-X-LaB medewerker Rik Lempens met veel passie. Want 

passie, daar loopt hij van over wanneer hij over zijn hobby praat: 

het sleutelen aan oude motoren en zijn motorclub O.M.A.  

at zijn ze...”, zegt Rik  
Lempens, terwijl zijn garage-
poort langzaam opent. Voor 
ons staan twee prachtige, 
oudere motoren in een rode 

kleur. Zelfs leken zoals wij zien dat dit geen 
gewone modellen zijn. “Moto Guzzi Le mans. 
Italiaans. Eéntje uit 1980, de andere uit ’81”, 
zegt Rik trots. “Moto Guzzi. Een merk you love 
it, or you hate it.” En in het geval van Rik is dat 
natuurlijk het eerste. “Het grote verschil met een 

"D
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Onze club heeft 
zeventig leden. De 

oudste is 86, hij rijdt 
nog steeds

der motorblok op een staander. “Die heeft 
mijn zoon hier staan om te verbouwen. Ik 
help hem, maar alleen als hij dat vraagt. An-
ders mag ik er niet aan komen.” 

Zeven oude motoren, hoe begin je aan zo 
een verzameling? “Ik ben lid van de Old Mo-
torcycle Association. Een club voor oude en 
klassieke motoren. Echte oldtimers zijn van 
voor 1965. Maar tussen 1960 en de jaren 
’80 zijn net dé grote iconen van de motor-

moderne motor? Dit is werken. Je weet nog dat 
je aan het motorrijden bent. Aan de koppeling 
trekken is kracht uitoefenen. Schakelen is hard 
duwen en zorgen dat die versnelling erin zit. 
De geometrie van zo een oude motor is heel 
anders. Dat is net het leuke.”

O.M.A: Old Motorcycle Association
Zeven motoren tellen we in totaal in de ga-
rage van Rik. “Zes van mij, ééntje van mijn 
zoon”, zegt Rik, wijzend op een Honda zon-

wereld gebouwd. Dus is O.M.A opgericht, 
met als doel de klassieke motorfietsen tot rond 
het bouwjaar ’80 toch te verenigen. Zo is 
onze club ontstaan, in die tijd de eerste in 
zijn soort.”

Minstens één keer per maand gaat Rik rijden 
met zijn club tijdens een zelf-georganiseerde 
rondrit. “Tussen de 200 en 300 kilometer 
doen we meestal. Dat rijden we dan op één 
dag, echt geweldig. Volledige focus op de 
motor, op het rijden. Het is zo jammer om dan 
ergens te stoppen, dan ben je die cadans 
kwijt.” Tijd voor terrasjes is er dan ook niet 
veel, lacht Rik. “We doen er drie. ’s Morgens, 
’s middags en ’s avonds. We hebben zeven-
tig leden, waarvan ongeveer 25 actieve. 
Zij komen heel regelmatig meerijden tijdens 
onze rondritten. De anderen komen af en toe. 
Ons oudste lid is trouwens 86 jaar. Die rijdt 
nog steeds.” 

Zelfgemaakte onderdelen
“Misschien eens naar die andere motoren 
kijken?”, stelt Rik voor. En hij neemt ons mee 
naar een tweede kamer in zijn garage, dui-
delijk de werkplaats. Aan de muren hangen 
bakjes met schroeven, bouten en veel gereed-
schap. In het midden van de ruimte staan 
twee motoren opgesteld op een ijzeren tafel. 
“Herken je die tafel?” vraagt Rik. “Die komt uit 
de snijzaal van de universiteit. Ze hadden die 
daar niet meer nodig dus heb ik ze meegeno-
men en er een beetje aan gesleuteld. Ik heb 
het hele schaarsysteem veranderd. Nu kan ze 
meer dan 500 kilo tillen. Gewoon door een 
beetje fysica te gebruiken.” ► 
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De tafel dient nu voor een indrukwekkende motor. “Deze ben ik 
helemaal zelf aan het bouwen, uit losse onderdelen”, zegt Rik 
alsof het een heel normale zaak is. “Je koopt gewoon allerlei 
onderdelen en je begint eraan. Dit Norton frame is bijvoorbeeld 
van 1957, het motorblok van begin jaren ’50. Soms maak ik 
ook zelf onderdelen, metaal aankopen en dan draaien, free-
zen, lassen en plooien tot je het resultaat hebt dat je nodig 
hebt. Dit wordt dus een volledig unieke motor. Niemand zal ooit 
precies dezelfde kunnen bouwen.” Wanneer hoopt hij er dan 
mee te kunnen rijden? “Over vijf jaar hoop ik klaar te zijn. Dan 
zit ik aan mijn pensioen. Wie weet kom ik mijn laatste dag aan 
de universiteit wel werken met deze motor”, lacht Rik. 

Het is indrukwekkend als je ziet wat je met de juiste technische 
kennis allemaal zelf kan. “Die oude motoren, mechanisch is dat 
puur logica. Natuurlijk moet je af en toe wel in de technische 
handleiding kijken. Er zitten altijd wel akkefietjes hier en daar. 
Een verborgen linkse draad ofzo. Die moet je naar links draaien 
om vast te draaien. Als je dat niet weet dan draai je de hele 
motor kapot.”

Gezin
Maar als hobby kruipt er wel veel tijd in. Regelmatig sleutelt hij 
’s avonds in zijn werkplaats aan zijn motoren en in het weekend 
gaat hij vaak dagenlang rijden. “Dat vond mijn vrouw na een 
tijd niet meer fijn. Dus zei ze: ‘Ik ga ook mee’ en is ze rijlessen 
gaan volgen. Sindsdien rijden we samen. En ze geniet er even-
veel van als ik. Dat is super.” ■

DE HOBBY VAN…

Onderdelen maak ik vaak zelf. 
Metaal aankopen en dan draaien, 

freezen, lassen en plooien 



#UHasselt

#UHasselt 
Een overzicht van de populairste posts op onze sociale-mediakanalen.

Volg nóg meer UHasselt-nieuws via:

facebook.com/uhasselt

twitter.com/uhasselt

www.uhasselt.be

instagram.com/universiteithasselt

linkedin.com: Universiteit Hasselt (universiteitspagina)

youtube.com/universiteithasselt
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Il Ninja
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Column

Het gebeurde allemaal na de week waarin West-Vlaamse scholieren 
massaal besmet geraakten met salmonella, Limburgse studenten met 
schurft en hun Brabantse lotgenoten ten onder gingen in een Bijbelse 
zondvloed. Met ‘De universiteit waar het kriebelt’ leverde die bewogen 
week de UHasselt trouwens een nieuwe baseline op. Elk nadeel heb 
zijn voordeel. Gedeelde smart is halve smart en dus rechtten we die 
zaterdagavond tijdens het personeelsfeest in de abdij van Herkenrode 
de ruggen. Helaas in volledige onwetendheid verkerende over het 
vermaledijde wat zou volgen.

Het begon nochtans goed onder het gesternte van de civic university. 
Onze universiteit moet voortaan de lokale, regionale, mondiale en 
interplanetaire problemen opnemen. Binnen dit paradigma was het voor 
onze rector niet meer dan logisch om zich aan te sluiten bij de nooit 
geziene brede volksbeweging tegen de laffelijke verwijdering van Radja 
Nainggolan uit de kern van de Rode Duivels voor het komende WK. En dit 
deed hij door zijn collega’s rectoren te sommeren om in een brief aan de 
premier afstand te nemen van deze onzalige beslissing  van de nationale 
bondscoach. Zijn collega van de VUB legde in een kwaliteitskrant uit hoe 
onze patroon het legioen rectoren (over de taalgrenzen heen, evenmin 
eerder vertoond) in amper tien minuten tijd tot een consensus dwong. Het 
kan niet anders dan dat na publicatie van de zinsnede: “het tragische 
voorval met Il Ninja is, zo menen wij, meer nog een symptoom dan een 
ongeval” het leven in de Wetstraat stil viel. 

Ware het niet dat later op de dag een tweet binnenliep, verstuurd door 
een skinhead vanuit Café Sport aan het Martelarenplein in Leuven met 
de onheilspellende boodschap 'Rectoren die collectief brief ondertekenen 
over dossier waarvan ze de finesses niet kennen en waarover onderzoek 
nog lopende is. Is dat niet tegen de academische geest zelve?' En tot 
overmaat van ramp las onze rector, een paar nanoseconden voor hij 
het podium besteeg om het universiteitsconcert in te leiden, een tweet 
van de Leuvense rector. Daarin liet zijn geliefde collega aan de Dijle-
oevers weten dat ‘wat telt in zaak Nainggolan is vraag naar solidariteit 
met meest kwetsbaren. Brief rectoren is niet te lezen als verwijt naar 
bondscoach. Belangrijk om onderzoek ten gronde af te wachten. Debat 
verdient grondig werk, rectorenbrief mocht genuanceerder.’ Ene Gaius 
Julius Caesar vatte een dergelijke streek op 15 maart 44 (ac) samen met 
de woorden: ‘Et tu, Brute?’. Later vernamen we dat deze manoeuvres 
voortvloeiden uit een emotioneel telefoontje vanuit het nederige stulpje 
van de fel geplaagde Katrin Kerkhofs aan de Brusselsestraat in Leuven 
naar het rectoraat aldaar in een wanhoopspoging om de basisplaats van 
haar Dries(je) Mertens te vrijwaren tegen Il Ninja.

2000Het aantal ijsjes dat we op maandag 28 mei mochten uitdelen 
ter gelegenheid van onze Dies Natalis. Met temperaturen die 
tropische hoogtes bereikten waren ze meer dan welkom bij 
onze studenten en personeelsleden! 

HET CIJFER

Helaas was het kwaad geschied en waren de gevolgen voor het 
Universiteitsconcert onoverzichtelijk. Hoe anders kan je verklaren waarom 
de rector briesend het podium bestormde om de onfortuinlijke Jan Vanhove 
toe te blaffen: ‘Gij, naar uw materiaalkot!’. Om in één beweging Jan 
Hautekiet (voorzitter Alumni Letteren KU Leuven) te trakteren op een 
kopstoot (waartegenover de Zidane-kopstoot op het WK 2006 niets meer 
om het lijf had dan een hoffelijke begroeting tussen leden van verschillend 
geslacht binnen een culturele context waarin handjes schudden niet 
aanvaard wordt). Het is nu voor iedereen duidelijk waarom Hautekiet 
voortijdig uit de ether verdween. Stijn Meuris keek verbouwereerd toe en 
liet het publiek zien hoe de haren op zijn armen rechtop stonden.

Maar dit was nog maar het voorspel. De rector nam de vrijgekomen 
ruimte aan de piano over en zette in met:

“It's nine o'clock on a Saturday
The regular crowd shuffles in
There's an old man sitting next to me
Making love to his tonic and gin”

om in de finale van ‘Piano Man’ zowel Billy Joel de vergetelheid in te 
drijven als de haren op Meuris’ benen te doen rijzen met de manier 
waarop hij de zaal in vervoering bracht met:

“And the piano, it sounds like a carnival
And the microphone smells like a beer
And they sit at the bar and put bread in my jar
And say, "Man, what are you doin' here?"

En nog was het niet gedaan. De rector sleurde de beheerder brutaal bij 
de haren het podium op om Paradise By the Dashboard Light derwijze 
te interpreteren dat de originele clip van Meat Loaf destijds perfect 
aanvaardbaar zou geweest zijn voor een KTRO-uitzending. Meuris wist 
niet meer welk lichaamsdeel te selecteren om de bijhorende rechtstaande 
haren aan in de extase verkerende UHasselt-aanhang te presenteren. 
Waarop de rector niets anders meer restte dan de neergedaalde 
feestballonnen over de Dijle te koppen.

P.O. Werpoint
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Welke kleur heeft de zon volgens 
Wouter Sillen (of was het Bob Dylan)?

DE PRIJSVRAAG

Doe mee aan onze prijsvraag en maak kans op een leuk UHasselt-gadget. Winnen was nog nooit zo 

gemakkelijk, want het juiste antwoord vind je ergens in deze editie… Succes!

Mail je antwoord vóór 10 augustus naar nieuws@uhasselt.be. Een onschuldige hand beslist over de uiteindelijke 
winnaar! Die krijgt twee 48-uren kaarten van de stad Hasselt met tal van voordelen en shopplezier.

Ghislain Houben dronk zijn eerste glas wijn ooit op 12-jarige leeftijd. GLW-collega Quirine Swennen wist dat en krijgt een 
paraplu met het ‘nieuwe’ UHasselt-logo mee naar huis. Let it rain, Quirine!



MUZIKALE DRIEVULDIGHEID
Jan meets Jan meets Mauro. Gespot in de backstage van het cultuurcen-
trum Hasselt. Een mooie foto van een heel uitzonderlijke avond, want 
met Het Groot Limburgs Orkest werd het een universiteitsconcert om niet 
snel te vergeten. Mauro en Dana Winner in romantisch duet? Belle Perez 
samen op het podium met Stijn Meuris voor een lied in het plaatselijk 
dialect? Het universiteitsconcert bracht een spetterende mix van genres 
en artiesten, waaronder ook onze eigen UHasselt-sterren. Met onder 
andere Jan Vanhove in een uitstekende quatre-mains met Jan Hautekiet.  
Eén ding is zeker: ons negende lustrum zullen we niet snel vergeten!

IN DE 
COULISSEN


