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Every individual matters.
Every individual has a role to play.
Every individual makes a difference.
– Jane Goodall* –

Samen zoeken we houvast.
Samen verleggen we grenzen.
Samen verkennen we de toekomst.
Samen maken we onze regio en wereld sterker, veerkrachtiger en beter.
Samen maken we het verschil.
En: samen gaan we een hoopvol nieuw jaar tegemoet.

* Op 12 november 2020 ontving Jane Goodall een eredoctoraat van UHasselt.
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De coronapandemie heeft het leven aan onze universiteit helemaal overhoop
gehaald. Zeker op vlak van onderwijs. Van de ene op de andere dag werd online
lesgeven de norm en wisselden docenten aula’s in voor Blackboard Collaborate
en Google Meet. "Tijdens de eerste lockdown wist ik niet hoe ik in een video kon
knippen en plakken, nu ben ik gelukkig meer en meer expert aan het worden”,
lacht docente Gitte Harzé (ARK). “Natuurlijk geven we veel liever fysiek les,
maar we zien ook wel positieve zaken in het online lesgeven en die zullen we na
corona zeker meenemen in ons onderwijs”, vullen An-Sofie Nulens (RWS) en Nils
Wuytens (BEW) aan.
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Online lesgeven: docenten aan het woord

"Het
allerbelangrijkste?
Creatief zijn en
klaarstaan voor je
studenten"

"JA,

de werklast is verhoogd, daar moeten
we eerlijk over zijn”, vertellen de
drie docenten tijdens dit online
interview over hun omschakeling
naar online onderwijs. “Online
lesgeven is intensief. Maar je
voelt dat iedereen binnen de
universiteit zich extra inzet om
studenten te helpen. Want voor
hen is dit natuurlijk een nog veel
moeilijkere periode. Dat verliezen
we niet uit het oog.”
Hoe verliep jullie omschakeling
naar online onderwijs?
Nils Wuytens: In september
hadden we binnen het vak
‘Leadership and Human Capital’ een groot aantal lokalen

gereserveerd zodat we studenten
in kleine groep, in zogenaamde
break-out sessies, in een veilige
omgeving konden laten werken.
Maar enkele weken later viel
dat idee helaas weer in het
water door de tweede lockdown. Uiteindelijk hebben we
het systeem wel behouden,
alleen zijn die break-out sessies
nu online. En eigenlijk valt dat
goed mee. Ik wandel digitaal
rond en passeer in iedere sessie
om te horen hoe het gaat. Je ziet
dat studenten zich ook online erg
inzetten. Ze werken nog steeds
hard, en willen goede resultaten
behalen met hun groepswerk.
Gitte Harzé: Je moet als faculteit en opleiding creatief zijn bij ▶

An-Sofie Nulens
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An-Sofie Nulens

de omschakeling naar online
onderwijs, zeker in een richting
als interieurarchitectuur waar
ik les geef. Voor sommige vakken zoals computertekenen lukt
het goed, want dat is sowieso
al digitale materie. We maken
dan tutorials die we ter beschikking stellen voor de studenten
en dat loopt vlot. Maar voor
ontwerpopdrachten
is
het
natuurlijk moeilijker. Die één-opéén begeleiding moet nu ook
volledig online verlopen. Normaal zitten we te sleuren en te
trekken aan de maquettes van
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onze studenten, maar dat kan nu
niet. Gelukkig hebben we een
tablet met tekentool waarmee
we rechtstreeks kunnen tekenen
op het ontwerp van de student,
zo geef je heel directe feedback
en kan de begeleiding blijven
doorgaan.
An-Sofie Nulens: In het algemeen verliep de omschakeling
naar online onderwijs binnen
onze faculteit Revalidatiewetenschappen wel goed,
althans voor de theoretische lessen. We waren al voor de pandemie bezig met een curriculumhervorming, waarbij we sterk
inzetten op blended learning en
digitale leerplatformen. Maar
het blijft ook nu vooral belangrijk
om creatief te zijn. Ik geef praktijklessen en het is nu eenmaal
heel belangrijk voor een kinesitherapeut om handelingen juist
uit te voeren. Dat kan je alleen
maar leren door te oefenen op
een behandeltafel met andere studenten. Tijdens de eerste
lockdown mochten praktijklessen niet meer doorgaan, maar
dit academiejaar zijn de regels
gelukkig versoepeld. Normaal
raden we studenten aan om
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op zoveel mogelijk personen te
oefenen, want zo leer je uiteraard het meest. Maar nu delen
we de groepen op in bubbels
van 3 studenten en het hele jaar
door oefenen ze op elkaar. Als
er dan een besmetting is, moet

hetzelfde moment moet je ook
nadenken over hoe je de materie
overbrengt naar de studenten
die online meevolgen.
En valt het technisch wat mee?
An-Sofie: Dat was erg wennen.

Bij kinesitherapie geven we gelijktijdig
fysiek en online les
-

AN-SOFIE NULENS

enkel die bubbel in quarantaine
en niet de hele klas. We filmen
ook alle lessen zodat studenten
in quarantaine of in isolatie toch
kunnen meevolgen. Als docent
is dat natuurlijk niet zo eenvoudig, want je hebt enerzijds de
groep studenten voor je, en op

-

Ik heb afgelopen zomer enkele
sessies gevolgd over de nieuwe digitale programma’s en
opnamematerialen die UHasselt
aankocht, dat was wel handig.
Maar de combinatie tussen
fysiek lesgeven en reageren
op online vragen blijft een

uitdaging. Daarom volgt nu
altijd een student die fysiek aanwezig is tijdens de les, ook mee
op blackboard om te kijken of er
online vragen zijn en of alle handelingen die ik voordoe ook wel
duidelijk in beeld zijn.
Gitte: Dat lijkt me een hele uitdaging, zeker als je alles goed in
beeld wilt brengen. Vorig academiejaar moest de omschakeling
naar digitaal onderwijs heel snel
gaan, toen had bijna niemand
van ons ervaring met programma’s waarmee je online les kon
geven. Ik kon echt alleen maar
een opname starten en stoppen,
als er dan iets fout liep, begon
ik helemaal opnieuw met mijn
uitleg (lacht). Maar ondertussen
heb ik heel wat bijgeleerd. En er
is geïnvesteerd in heel wat tools
en programma’s die het werk

Mooi om te zien hoe
onze studenten zich
blijven inzetten
-

NILS WUYTENS -

makkelijker maken. Maar het blijft
natuurlijk zoeken én uitproberen
wat werkt en niet werkt.
Nils: Ik ben eigenlijk altijd wel
een techneut geweest. Ik hou
ervan om nieuwe programma’s
te testen, en binnen de faculteit
heb ik me dan ook opgegeven
als aanspreekpunt. Het gebeurt
nu dus vaak dat ik mails krijg van

collega’s om ergens bij te helpen. Dat is leuk en dankbaar en
zo heb je toch wat nauwer contact met je collega’s.
Gitte: Aah, dan moeten we na
dit interview even blijven hangen
Nils. Ik heb ook nog wat vragen
(lacht).
Nils: Wat ook opvalt: we gaan
er soms te makkelijk van uit dat

Nils Wuytens

studenten, omdat ze jong zijn,
al die computerprogramma’s
kennen. Maar het is niet omdat
je iets van Whatsapp kent, dat
je alle software tools begrijpt.
Daar moeten we ook aandacht
voor blijven hebben.
Gitte: Helemaal juist, maar soms
is het ook wel zo dat wat ze niet
moeten weten, ze net wél weten.
(lacht) Een collega merkte bijvoorbeeld dat de schetsen die
hij maakt in zijn tutorials ook
terugkwamen in de ontwerpen
van de studenten. Bleek dat
sommige studenten screenshots
maakten van hun scherm, de foto
afdrukten en overtekenden. Dat
valt natuurlijk heel snel op, dus
zo slim was dat niet. En ik heb
ook een verhaal gehoord van
een student die een screenshot
maakte van zichzelf en die foto
toonde wanneer er aanwezigheden werden opgenomen..
In werkelijkheid lag die dan in
bed mee te volgen of in bad.
Ja, ze zijn soms vindingrijk.
(iedereen lacht)
Hoe vinden jullie dat de
studenten met de situatie
omgaan?
Nils: Het is absoluut niet eenvoudig voor hen. En dat merken
we ook als docent, en je probeert daar ook heel veel begrip
voor te hebben en hen te ondersteunen waar nodig. Gelukkig
nemen de aanwezigheden
tijdens de online lessen helemaal niet af, en je merkt echt dat
studenten zich enorm inspannen.
Dat is heel knap om te zien.
Gitte: Wij merken dat sommige
studenten de lat momenteel wel
heel erg hoog leggen. Meestal komt dat omdat ze geen
vergelijkingspunt meer hebben.
Als je vroeger naar de les kwam ▶
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Gitte Harzé

met een maquette zag je welk
niveau je had ten opzichte van
studiegenoten. Nu hebben ze
geen referentie meer en moeten
we sommige studenten echt wat
intomen. Het moeilijke is ook dat
je de thuissituatie van studenten
niet kent. Ik kan me voorstellen
dat het niet eenvoudig is om
maquettes te moeten maken
aan de keukentafel, waar
ondertussen broers en zussen
ook studeren of het avondeten
moet geserveerd worden. Daarom proberen we er als docent
zoveel mogelijk voor hen te
zijn als aanspreekpunt. Tijdens
lessen vragen we hoe het met
hen gaat, en we merken dat ook
tijdens optionele vraagmomenten studenten toch langskomen
voor een babbeltje. Ook al
hebben ze geen vragen over de
cursus.
An-Sofie: Ook wij zien natuurlijk
dat studenten het moeilijk hebben, maar voor onze opleiding is
er nog het geluk dat de praktijklessen wel mogen doorgaan. Die
momenten, ook al zijn ze beperkt,
helpen onze studenten echt. Ze
kunnen elkaar nog eens zien en
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komen nog eens buiten. En zoals
Gitte aanhaalt, studenten ventileren veel meer bij ons als docent
dan vroeger. Ze spreken ons
heel vaak aan, en dan staan wij
natuurlijk voor hen klaar.

perspectief.
Nils: Ja, dat is zo. En het is dankbaar om bezig te zijn met de
studenten. Anderzijds voel ik de
druk ook wel stijgen. Ik doctoreer, ik schrijf artikels, geef les en

Onze tutorials zijn een succes. Ook
na de coronapandemie zullen we
deze blijven gebruiken
-

GITTE HARZÉ

En hoe valt het voor jullie mee?
An-Sofie: De werklast is wel
gestegen, maar ik ben vooral
blij dat we aan het werk kunnen
blijven en iets kunnen betekenen voor de studenten. Er zijn
sectoren die veel harder getroffen zijn, dat brengt alles wat in

ONLINE LESGEVEN - DOCENTEN AAN HET WOORD

-

heb een jong gezin. Dat is geen
eenvoudige combinatie, omdat
online lesgeven vaak meer tijd
vergt in voorbereiding van de
lessen, het maken van video’s en
de begeleiding van de groepen.
Gitte: Ik merk ook dat het maken
van een video van een half uur,

soms een halve dag in beslag
neemt. Je bent dus lang bezig
aan dezelfde inhoud. Maar
zoals de anderen ook zeggen,
voor de studenten is het een nog
moeilijkere situatie en het feit dat
we iets voor hen kunnen betekenen maakt het makkelijker om je
in te zetten. Trouwens, kinderen
bij je thuis kunnen de situatie ook
wel eens opvrolijken. Uiteraard
gebeurt het wel eens dat mijn
zoontjes van 7 en 9 jaar plots komen binnenvallen tijdens een online les. Studenten vinden dat ook
helemaal niet erg, dan kunnen ze
nog eens lachen en zien ze dat
wij ook maar een mens zijn. Hetzelfde geldt voor meetings met
collega’s, het is intussen normaal
geworden dat er plots een kind
voor het scherm komt hangen
rond de nek van mama of papa.
Iedereen begrijpt elkaar en heeft
begrip voor elkaars situatie. Het is
voor niemand eenvoudig.
Hoe kijken jullie naar het vervolg van het academiejaar?
An-Sofie: Moeilijk om te voorspellen wat de toekomst brengt.
Ik hoop dat er snel meer fysieke

vicerector Wanda Guedens

"Samen werken aan het
onderwijs van de
toekomst"

lessen mogen doorgaan op de
campus. En zeker als je weet
dat binnenkort de meeste stages
starten. Hopelijk gaan deze mogen doorgaan, want dat is heel
belangrijk in onze opleiding.
Toch zijn er ook zaken die we
geleerd hebben door het digitaal lesgeven. Zo zou het gebruik
van camerasystemen tijdens de
praktijklessen ook in de toekomst
een meerwaarde kunnen zijn om
onze lessen te optimaliseren.
Gitte: Ze hebben al vaak
gezegd dat de tutorials die
wij maken zeker moeten
blijven doorlopen, ook na de
coronapandemie. Dat houden
we natuurlijk in ons achterhoofd.
Nils: Er zijn zeker goede zaken
te leren uit deze omschakeling.
Programma’s waar je voorheen
nooit van gehoord had, leren we
nu gebruiken. En vaak kunnen ze
een echte meerwaarde zijn voor
onze lessen, dat mogen we niet
uit het oog verliezen.

“Remote emergency teaching”,
zo omschrijf ik de situatie waarin we in maart terechtkwamen”,
zegt
vicerector
Onderwijs
Wanda Guedens. “Van de ene
dag op de andere werden we
verplicht om ons onderwijs quasi
volledig online te laten verlopen.
Het was toen een noodgeval,
maar dat is het gelukkig vandaag
niet meer. Meer nog, dit noodgeval leidt ons nu de weg naar
het onderwijs van de toekomst.
Aan UHasselt zijn we altijd een
koploper geweest op vlak van
onderwijsinnovatie, en dat blijven
we doen. Wij geloven in de
toekomst van blended learning.
Een mix van fysiek les en digitaal onderwijs. Want de goede
zaken die deze omschakeling
ons hebben opgeleverd, mogen
we niet uit het oog verliezen.”
“Alle docenten hebben in maart
plots moeten omschakelen, ze
zijn ontzettend creatief omgegaan met de situatie en hebben dat zeer goed gedaan.
Daar zijn we trots op en we zijn
hen dankbaar voor hun inzet. De
universiteit investeerde 700.000
euro in digitale technologie en
docenten hebben zich massaal
bijgeschoold om hier gebruik
van te maken. Je ziet dat die
inspanningen lonen en deze zijn
ook na de coronapandemie niet
verloren.”

“In december hebben we tijdens de online onderwijsdagen ook het startschot gegeven om samen met de
docenten te werken aan het toekomstplan voor ons
onderwijs. Want het zijn de docenten die het onderwijs op de werkvloer vormgeven, zonder hen staan we
nergens.”
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Hanne, Leen en Mathias delen hun ervaringen met thuiswerken

"Een mix van werken
op kantoor en thuis
zou ideaal zijn"
Op het moment dat je deze editie van Nu weet je het! leest, beleven we de tiende
maand van niet alleen de coronapandemie maar voor heel wat collega’s ook
van thuiswerken. Een heel andere realiteit, maar dat hoeft helemaal niet negatief
te zijn. Van iedere dag een lekkere lunch tot een bureau pal in de speelkamer,
collega’s vertellen hoe zij thuiswerk ervaren.

16

maart 2020. We herinneren het ons allemaal
waarschijnlijk nog. ‘Allez, tot binnen een paar weken hé’. Niet
dus. Tien maanden later werken
we nog steeds massaal van thuis,
en dat zo goed en zo kwaad
mogelijk. “Het heeft z’n positieve
en z’n negatieve kanten’, klinkt het
bij collega’s, Hanne Kuczwalski
(STUVO), Leen Willems (LCRC)
en Mathias Wijnants (Financiële
cel CAD). “Je merkt nu toch dat
thuiswerken wel kan, ook al werd
er eerst gedacht dat zoiets niet
zou lukken voor veel diensten. Ik
denk dat dat wel een belangrijk
inzicht kan zijn voor het beleid”.

10

Wat was jullie initiële reactie bij
de eerste lockdown?
Hanne: ‘Shit!’ (lacht) Nee, ik
vond het allesbehalve tof. Ik cohouse op dit moment nog, maar
ik ben iemand die veel sociaal
contact nodig heeft. Wat lachen
met collega’s, een praatje slaan,
ik vind het altijd fijn om te komen
werken en plots zit je dan op je
eentje thuis. Mijn huisgenoot is
bovendien verpleegster dus als
kers op de taart had ik het in de
eerste week van die lockdown al
zitten: corona!
Mathias: Ik heb me ook al
vier keer moeten laten testen,
maar gelukkig bleek het iedere
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keer negatief. Hoe heb jij dat
ervaren?
Hanne: Ik had het wel redelijk fel.
Als ik nog maar de trap opliep,
was ik zó uitgeput en had ik pijn
aan mijn longen. Ik kon dan echt
niet meer. Er mocht dan uiteraard
ook helemaal niemand langskomen dus dat was écht lockdown. Niet zo fijn.
Leen: Ik had de lockdown wel
zien aankomen, eerlijk gezegd.
Die vrijdag werkte ik al op eigen
initiatief van thuis uit en ik had al
mijn spullen al ingepakt. Nu, tegelijkertijd was ik ervan overtuigd dat
het misschien een maand thuiswerken ging zijn en dat het daarmee

voorbij zou zijn. Ik weet nog dat
ik tegen Piet (Stinissen, nvdr.) zei
in die tweede week: ‘vanaf volgende maand zullen we wel terug
naar kantoor mogen komen, he.’
Hij zei me toen ook: ‘Ja, Leen, dat
denk ik niet.’ (lacht)”
Mathias: Ik dacht eerst nog dat
dat wel tof ging zijn. Wat werken met de kindjes en mijn vrouw
erbij, leuk! Maar na drie dagen
begon dat enthousiasme toch
al wat te temperen (lacht). Mijn
bureau staat ook pal in de speelkamer dus er zitten hier constant
twee sjarels naast mij lawaai en
rommel te maken. Iedereen zal
dat wel al ervaren hebben, de

typische videocall met de kinderen op de schoot of schreeuwend
op de achtergrond. De eerste
week vond ik dat nog vrij gênant,
maar vanaf de tweede week
dacht ik: ‘whatever, dat zal overal
wel zo zijn’ (lacht).

Merk je een verschil met de
huidige lockdown?
Mathias: Als ik het vergelijk dan
valt het nu eigenlijk best wel mee,
vooral omdat de scholen open
blijven. De kinderen zijn naar de
onthaalmoeder en naar school, ▶

Leen Willems
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dus nu is het rustig en kan ik goed
doorwerken. Dat was tijdens de
eerste lockdown wel eens anders.
Leen: Voor mij is het verschil
vrij groot omdat ik intussen een
vriend heb terwijl dat in de eerste
lockdown nog niet het geval was.
Dat is sowieso wel pittig, in een
relatie stappen en meteen ook
beslissen dat je plots altijd samen
bent (lacht). Ik vind het wel fijn dat
mensen die alleen wonen nu ook
iemand in huis mogen ontvangen,
want daar ben ik echt kwaad om
geweest. Je mocht bijvoorbeeld
gaan wandelen, maar je mocht
je niet verplaatsen met de wagen.
Als er dan niemand in je naaste
omgeving woont, kan je niet veel
doen hè.
Hanne: Ik vind het ook een groot
verschil. Mijn huisgenoot had
in de eerste lockdown ook net
een nieuw lief, dus dat was extra
confronterend omdat ik zelf niemand mocht zien. Ik was dus ook
wel wat boos om die maatregel
(lacht). Een groot verschil is ook

12

Hanne Kuczwalski

dat ik nu nog halftijds op de campus werk want de studentenbalie
blijft open. Daar ben ik heel blij
om want zo heb ik toch nog een
beetje contact met collega’s en
enkele studenten.
Zie je het thuiswerk uiteindelijk
als een positieve of een negatieve ervaring?
Mathias: Ik mis het sociaal contact wel, je hebt ook niet meer het
gevoel dat je bij een groep hoort.
We zijn precies allemaal eenzame schakeltjes geworden, dat
vind ik wel raar. Wat me ook opvalt is dat de grens tussen je privé
en je professionele leven wegvalt. Normaal denk je op vrijdagavond: ‘Yes, het is weekend!’. Nu
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denk je dat ook, doe je je laptop
dicht en besef je dat je gewoon
nog steeds in dezelfde ruimte zit
waar je al de hele week in zat
(lacht). Ik heb dan ook de neiging
om door te blijven werken, ook in
het weekend. Snel even de mails
checken terwijl je dat anders niet
zou doen.
Leen: Dat klinkt herkenbaar. Enkele weken geleden had ik verlof,
maar mijn vriend had onverwacht
een late post op het werk. Ik ben
dan maar wat beginnen werken
om toch het gevoel te hebben dat
ik nog iets nuttigs gedaan had, in
plaats van tv te kijken (lacht). Ik
krijg plots ook veel meer telefoontjes na 18u, dat is allemaal terug
even zoeken.

Mathias: Langs de andere kant
vind ik het ook wel iets hebben,
zo thuiswerken. Het neemt veel
stress weg. Geen ochtendspits
meer, geen parking zoeken, de
hele dag in je jogging,... Het
heeft zeker z’n voordelen. Maar
nog een jaar lang, hoeft nu ook
net niet (lacht).
Hanne: Daar kan ik wel inkomen.
Je kan langer slapen, dat vind ik
het leukste (lacht). En ik moet ‘s
ochtends niet nadenken wat ik ga
meenemen als lunch. Gewoon ‘s
middags je koelkast opentrekken
en klaar! Zalig. Maar voor mij
weegt het niet op tegen het gemis van het sociaal contact met
collega’s en studenten. En ook
praktisch is het veel minder handig voor mij om thuis te werken.
Leen: Ik mis de studenten ook
wel. Als je vroeger wat later naar
huis ging, en de studenten organiseerden die avond iets dan hing
daar zo’n geweldige energieke
sfeer. Nu is het echt doods op de
campus.
Hanne: Dat merken we aan de
studentenbalie ook, er komt nu

natuurlijk maar heel weinig volk
en dat contact met hen mis ik ook
wel.
Leen: Voor mij zou een
half-half-regeling ideaal zijn. In
de zomer heb ik dat een tijdje zo
gedaan: dan plande ik enkele
dagen op kantoor al mijn meetings en dergelijke in, en vervolgens 2 dagen thuiswerk om alle
dossiers waaraan ik wilde doorwerken af te krijgen. Dat vond ik
perfect, voor mij mag dat dus de
toekomst zijn.
Hebben jullie nog tips om het
thuiswerken aangenamer te
maken?
Hanne: Dat is makkelijk: zorg
dat je iets lekkers hebt om te
lunchen! (algemene hilariteit) En
naast digitaal contact houden
met je vrienden en familie, ook je
collega’s af en toe eens videocallen. Niet voor het werk, maar
gewoon om wat bij te babbelen.
Voor mij doet dat wonderen.
Mathias: In de zomer nam ik,
zeker tijdens die hittegolf, om het
half uur een plonske in ons zwem-

bad. Dat hielp enorm. Of anders
sprongen we met z’n allen even
op de fiets voor een ritje. Vooral
in de eerste lockdown hebben
we echt veel activiteiten gedaan,
ook ‘s middags. En de dag afsluiten met een whisky, dat helpt ook
bij mij. (allen lachen)
Leen: Ik merk ook dat ik in de
eerste lockdown veel meer écht
pauze nam door eens buiten te
komen. Ik ging dan ‘s middags
vaak een half uur tot een uur wandelen. Dat zou ik nu eigenlijk terug moeten doen, want dat deed
echt goed.
Hanne: Gho ja, wandelen
inderdaad. Wandelen, wandelen, wandelen. (lacht)
Leen: Veel meer mag je niet meer,
hè! (allen lachen)

Mathias Wijnants

In een notendop, beste lezer:
trakteer jezelf vanavond eens op
een grote friet met mayonaise,
geniet (nog) meer van de buitenlucht en voor je verder leest in dit
magazine, giet jezelf eerst een
drankje naar keuze in.
Schol!
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Blind date with Ansar Yasar (IMOB) and Ilias Mokas (CMK)

The love for new technology
One table, two chairs. That’s everything a good conversation
needs. At least, before the coronavirus pandemic. Fortunately
a stable internet connection, two laptops, two friendly
colleagues and a (very) creative photographer get us a long
way. Prof. dr. ir. Ansar Yasar, Transportation Research Institute,
and Ilias Mokas, Centre for Environmental Sciences, joined
this online Blind Date to talk about their research, ambitions
and about… the Red Devils as well as Belgian politics.

“It’s a pity that we can’t have a coffee together. It was such an interesting conversation”, Ilias Mokas
smiles when the interview is over.
During the one-hour meet-up, the
two researchers, coming from Pakistan and Greece, found a lot of
similarities between their respective research. “We shouldn’t switch
research for one day, we should
definitely seek collaboration opportunities!” From colleagues who
had never met before, to exciting
new research collaborations in just
six questions. Starting with:
Can you introduce yourself?
Ansar: I’m Ansar Yasar, Professor
of Intelligent Transportation Systems at IMOB. I'm originally from
Pakistan. Fifteen years ago, I came
to Europe. My first stop was the
beautiful city of Linköping in Sweden, where I got a scholarship to
do my Master Engineering. After
that, I went to KU Leuven for my
PhD degree, and I fell in love with
Belgium. I decided to stay and
look for job opportunities. I found
a great one at Hasselt University, where in the end I became a
Professor and I lead my own
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research group on intelligent transportation solutions.
Ilias: I’m Ilias Mokas, I’m from
Greece and like you, Ansar, I
also travelled around a lot before
ending up in Hasselt University.
I did my Bachelor in Economics
in Greece and my Master in
Copenhagen and Tasmania, Australia. After that I worked for the
European Commission in Ispra,
Italy. Before coming into contact
with prof. Robert Malina, my current promotor, I was working at
Copenhagen Business School. I
didn’t know Hasselt University, but
the research topics he was working on really interested me. And
we had a good connection, so
that’s how I ended up doing my
PhD here.
Can you explain your
research?
Ansar: I work on two main
themes, autonomous vehicles and
UAVs/drones. Two new technologies, that are very exciting and
challenging from a technical and
legal point. Autonomous driving
is no longer a faraway dream.
I’m focussing on how it could be

enabled in Flanders and I advise Flemish policy makers. In our
research we focus on different
aspects. For one thing: the evolution towards fully autonomous
driving won't happen overnight.
So there will be a point in time
when we will have mixed driving, with roads filled with human
drivers as well as autonomous, or
driverless, vehicles. This interaction
is very interesting: a computer
won’t make emotional mistakes,
while human drivers - they are
still human after all - will. For this
I’m working with colleagues Tom
and Kris Brijs. Another aspect I’m
working on is, how drones can fit
into our society. Let’s say that they
are delivering parcel packages
for example. Where would they
fly? We work on flight plans,
models that can develop risk matrices. Suppose a drone flies over
a playground or a school during
the day, there is a higher risk of
people getting injured in case of a
crash, than when the drone would
fly over houses. A drone weighs
about 2 kilograms, if it crashes
when it’s up in the air, it can be a
real risk. Our flight plans can be

dynamic, since they’re based on
realistic situations. At IMOB, we’re
very active when it comes to transport modelling. We already know
how people move, we have this

is what drives us

kind of travel data. So, we add all
of this information into our drone
risk model.
Ilias: Okay, that’s very interesting.
I never thought about the risks in-

volved with drones. And concerning autonomous vehicles, I read
about ethical issues like the question
how a car would have to decide
between crashing into a child or

an older person.
Ansar: That’s a very difficult question indeed. The autonomous
vehicle already exists. In 2007
I already sat in one during a

conference in Germany. But
because of all these ethical issues the technology is
still not mainstream. You can
train a car, but none of the ▶
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models available today can
replace the human brain. It’s challenging in an ethical as well as
technical point of view and even
on insurance level. If your autonomous car crashes, whose mistake
is it: the car manufacturer or the
sensor manufacturer? These are
the kind of challenges we’re working on.
Ilias: I think, one day, we will all
drive in autonomous vehicles. But
like you say, there are many issues
to be solved first, indeed. Fascinating research. I’m also busy with
new technologies: I work on virtual
reality and artificial intelligence,
in order to try to understand
human preferences on urban
green streetscapes. What do people like to see on a street and what
is the trade-off between different
designs? With virtual reality I show
people different scenarios of how
a city looks like. They make choices
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At IMOB I never felt like an outsider.
The teamspirit is great
-ANSAR YASAR-

about the street design they like
the most. In this way, we will have
a better understanding of human
preferences. People get a real, immersive experience through virtual
reality.We already found that they
are more sure about their choices
when they use VR rather than pictures. And with all this knowledge,

we want to present city planners a
holistic view, so that they can make
decisions on how a city has to
look like taking into account resident perceptions and preferences.
Ansar: Nice! I think we use the
same kind of technologies at
IMOB.
Ilias:Indeed.Iactuallycollaborated

with prof. Tom Brijs for my virtual reality project. He helped me at the
start of my research and gave me
materials to design streets in such a
way that it had all the elements of a
Flemish street. Very useful.
What do you like the most
about your work and about
working at UHasselt
Ilias: Well, I really love my
research because it’s great that I
can programme, use artificial intelligence and virtual reality in order to improve peoples’ well-being. That’s really exciting and
interesting. And my research group
is very nice too. I’m really happy
with Robert as my promotor and
Sebastian Lizin as co-promotor.
They help me, we discuss things,
and then we develop together.
But I also have my own freedom
and I get a lot of opportunities to
develop myself professionally.

I’m teaching, following interesting
courses, and attending conferences. I really like working at Hasselt
University.
Ansar: I like the fact that I can do
applied research. I don’t have
anything against fundamental
research, but now I can have more
impact on society. And I work with
new technologies. I see more and
more students who are triggered
when they hear about drones and
autonomous vehicles. They see the
future. And the reason why I like to
work at Hasselt University, is that,
although it is a young university,
it is by no means less competent.
And you get a lot of opportunities
in such a young university. When
I was a postdoc, I already had
a lot of freedom in my research.
I was the first Pakistani to become
Professor at IMOB, and I never
felt like an outsider. The team spirit is great, that’s really important.
That definitely helps, since I come
from abroad and don’t see my
family in Pakistan much. And as a
Professor, leading his own

A collaboration between
our domains would
definitely work out
-ILIAS MOKASMOKAS -

research group, my workplace is
kind of a lifetime choice. I really
wish to stay at IMOB until my retirement.
Ilias: I completely understand
what you’re saying about how
important colleagues are when
you don’t have your family and
friends around. When I first
came to Hasselt, I had a massive
basketball injury in my back.

I really couldn’t move, and I
had no one to help me. My
promotor and other colleagues
came to my house, brought
me food, and took me to
the hospital for a few checkups. My promotor was like a
second father to me. It’s a symbol of how kind and warm
UHasselt is.

What did you want to be when
you were a child?
Ansar: I was always interested
in things that moved and make
noise. A real engineer (laughs)
In Pakistan, the technology
penetration was very slow. I was
12 when I saw a computer for the
first time in my life – and it fascinated me a lot. Fortunately, my
parents were very supportive. I
remember that the first computers were very expensive, but they
noticed my passion and supported me.
Ilias: As a teenager, I was
amazed by physics. Black holes,
the universe… Mind blowing. I
was also interested in programming, maths and philosophy.
Now it all comes together. I’m still
amazed by new technologies,
I use maths, of course, for my AI
research, and there’s a link with
psychology and philosophy while
exploring human preferences.
But honestly: my biggest dream
as a child was to become a professional basketball player. ▶
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I still love to play, but, fortunately,
I didn’t try to pursue that dream… I
wouldn’t have been able to compete in the NBA (laughs).
Ansar: (laughs) I used to be sporty.
Needless to say, I’m a huge
cricket fan, like everyone in
Pakistan. But they barely play it in
Belgium. The lack of cricket made
me switch to football. I’m a big
fan of the Red Devils. My son is
7, he’s crazy about them. So, he
dragged me into this. And I also
like to cycle and walk. The nature
in Belgium is amazing. Whenever
I have time, I go out with my family.
Would you like to switch work
for a day?
Ansar: To be honest: I don’t see
a big difference between our research. We are very complementary. We both work with augmented reality and use deep learning.
There’s a lot of overlap, we don’t
need to switch. We need to

18

BLIND DATE

collaborate and see whether we
can find an interesting, new research topic.
Ilias: I completely agree. A collaboration between our domains
would definitely work out.
To conclude this online
interview: how are you holding
up amidst the coronavirus
pandemic?
Ansar: I keep myself busy and I
gain time because I don’t have to
commute to work. That saves me
forty minutes one way. But I really
miss the personal interaction with
my colleagues and students. My
family and I are not impacted by
the coronavirus, but I’m scared.
I keep a close eye on the situation. And I also follow Belgian
politics, which I find very fascinating. I come from a huge country,
where you only have two governments. Everybody in Pakistan
knows who’s boss. But in Belgium,

there are so many governments –
and nobody listens to each other.
Pakistan wasn’t hit that hard by the
first wave of the coronavirus. But
now, during the second wave,
there are more people getting
infected and dying. However, the
situation there is not as bad as in
Belgium. This saddens me. After
all: Belgium is a highly-developed
country.
Ilias: I want to finish my PhD next
year, so I’m working hard to reach
that goal. I know what I need to do.
Even without this pandemic, I
would still find myself in a kind
of lockdown, just to get my work
finished (laughs). But like Ansar
said, not having social interaction
is difficult. This interview would
have been much nicer when we
could have had a coffee together. Talking online is okay, but it’s
no real fun. But that’s the situation
we find ourselves in. We need to
remain realistic, be patient and

learn from all this. And, fortunately,
no one in my family is affected by the
virus. Greece did surprisingly well
during the first wave, with only
a few hundred deaths. There’s a
stronger second wave, but not
like in Belgium. It’s a weird world
we’re living in today. It looks like
science fiction. Or perhaps like
a post-apocalyptic virtual reality
scene.

Kilometervreter: Lieve Quanten (OBKZ)”

"Van kapel naar kathedraal"
Nu telewerken weer de norm is, kiezen we voor deze kilometervreter een collega die ook thuis niet stil blijft zitten en sportieve hoogtes beleeft.
Deze editie: Lieve Quanten, stafmedewerker Onderwijsbeleid en Datamanagement.
“De lockdown in maart was voor mij echt een ommekeer. Gemiddeld liep ik één keer per week een vijftal kilometer, maar dat veranderde toen
we niet meer naar het kantoor mochten komen. Mijn dagelijkse fietstocht naar het rectoraatsgebouw (4km) viel weg, en in het lopen vond ik een
ontzettend leuk alternatief. Al snel trok ik, om het hoofd leeg te maken na een werkdag, mijn loopschoenen twee of drie keer per week aan. En
de kilometers liepen al vlug op, want mijn record staat nu op 20 kilometer. Via een conditietest bij Bert Op ’t Eijnde (GLW) in Adlon heb ik ook
een goed zicht op mijn hartslagzones, en dankzij zijn loopschema’s hoop ik dat record nog te breken. Want zoals hij me vlak na de test vertelde
'Lieve, je conditie heeft het fundament voor een kathedraal, maar er staat nu nog maar een kapelletje op'. Ik vind dat het met die 20 kilometer
toch al een 'kerkje' geworden is (lacht).
Ik kan echt iedereen aanraden om af en toe de loopschoenen aan te trekken. Het helpt ook als je een doel kiest, bijvoorbeeld een loopwedstrijd
om naartoe te werken of een bepaald aantal kilometer dat je ooit zou willen lopen. Wissel ook zeker snelle looptrainingen af met een intervaltraining of een rustig loopje, je conditie wordt zo nog veel beter en het helpt tegen blessures. En tot slot: registreer je looproute met een app. Er
zitten ontzettend veel UHasselt-collega’s op Strava. Geloof me, dat motiveert ontzettend want je wil toch niet achterblijven!”

ID-Kit
Naam:

Lieve Quanten
Leeftijd:

44 jaar
Favoriete afstand:

Meestal 10 kilometer, maar
wie weet binnenkort nog veel
meer
Gemiddelde snelheid:

bijna 11 km per uur
Loopschoenen:

Brooks Adrenaline

Favoriete plek
onderweg
Ik loop ontzettend graag op
het domein van de Abdij van
Herkenrode. De combinatie
van erfgoed en de mooie
natuur is er prachtig, en de
ondergrond is er zacht. Tip:
loop zeker ook eens langs de
Lavendelhoeve. Zo mooi!
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Voor u getipt

Tips voor tijdens een
Heb je écht geen idee wat te doen deze corona-kerstvakantie? Geen nood! UHasselt-collega’s schieten ter hulp.

Welke serie moet je echt eens kijken?
The Restaurant:
Leen Lambrechts & Liesbeth Driessen
Big Little Lies:
Els Wieers & An Neven
Years and Years:
Daisy Apiecionek
Friends:
Julie Roba
Luther:
Sarah Doumen

rs
e spele
eten all sheid te
o
m
l
e
p
"Bij dit s en om de men linkt
erk
n. K
samenw an pandemieë
v
?"
redden
bekend
Wat is de leukste familie-activiteit met
kinderen voor deze vakantie?
Gezelschapsspel Pandemic:
Sarah Doumen

"Deze seri
e maa
dag wat le kt elke
uker"

Vogelspotten:
Charlotte Declerk
Geocaching:
An Neven
Winterpicknick in Resterheide-Bosland:
Katelijne Ulenaers

Wat is jullie favoriete coronaproof
kerstactiviteit?

Slaapfeestje in de living met matrassen:
Laura Mercier

Winter-BBQ:
Jana Debrandt
Home Alone kijken nadat je je helemaal hebt
volgepropt:
Julie Roba
Bakken:
Hilde Cleeren
Online Quiz en Secret Santa:
Sarah Elshout
Vuurkorf en mashmallows:
Sara Schaeken
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Welk gerecht moet je zeker eens
klaarmaken deze kerstvakantie?
Bobotie:
Tanya Van Esser
Vegan cinnamon rolls:
Aurelie Cassiers
Appelstrudel met kaneel:
Leen Willems

"Probee
rz
het rece eker
pt van
Jeroen
Meus!"

Ferrero Rocher Taart:
Sara Schaeken

Spencer Johnson - Who Moved My cheese:
Erika Vandersmissen
Lucinda Riley - De zeven zussen:
Hilde Cleeren & Laura Mercier
Toon Tellegen - Ze wisten er meer van.
Veel meer verhalen over de eekhoorn en de
andere dieren:
Charlotte Declerck
Mark Oliver Everett - Things The Grandchildren
Should Know:
Els Wieers & Liesbeth Driessen

Welke wandeling is zeker de moeite waard
om te verkennen?
Altenbroekwandeling in Voeren:
Tanya Van Esser

Gevulde kalkoen:
Mayte Gomez-Sanchez

rt, he
ubbel vie
b
je
n
e
n
"Als je bin ele week eten!"
de h

Welk boek moet je deze kerst lezen?

Hagelandse heuvels - wandelknooppunten:
Aurelie Cassiers

b je

Oranje wandeling Greenspot Alden Biesen:
Leen Willems
Het Mergelland in Bassenge:
An Neven
De lange afstandswandeling in
Nationaal Park Hoge Kempen:
Jana Debrandt

"Ga z
e
origin ker eens kij
k
elewa
ndelin en op
Altijd
g
en.be
verras
uitdag send en
end!"
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2004
Nu weet je het! grasduint in het grote fotoarchief van
UHasselt. Deze editie:
Onze sportieve kant toonden we in 2020 met een 10.000 stappen
challenge en heel wat online sportsessies. In 2004 ging dat er helemaal
anders aan toe, want toen gooiden we nog de beentjes los op de
agora met Roos Van Acker. Zij bezocht de campus toen bij het vroege
ochtendgloren voor een live-uitzending van De Ochtend op Studio
Brussel. Een uniek gebeuren overigens, want zelden zagen we de
Diepenbeekse student zó actief voor het middaguur.
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HUWELIJKEN
19/09/2020
19/10/2020
10/10/2020
17/10/2020
17/10/2020
24/10/2020

BECKERS Charlotte, ARK, met VANDERPUTTE Wim
VRANKEN Julie, GLW, met SMEETS Christophe
DUCHATEAU Wouter, WET, met JEUNEN Astrid
JANSSEN Joren, REC, met WELKENHUYZEN Niels
HUBRECHTS Sabine, WET, met ROVELO RUIZ Gustavo
KUYLEN Elise, WET, met VERELST Frederik

GEBOORTES
14/09/2020
16/09/2020
29/09/2020
3/10/2020
14/10/2020
20/10/2020
8/11/2020

		
Elien, dochtertje van BRODIE Chantal, faculteit WET
Fred, zoontje van VAN CAMPENHOUT Jelle, faculteit SES
Febe, dochtertje van VAN DUN Kim, faculteit RWS
Naud, zoontje van HEX Chiel, faculteit GLW
Illias, zoontje van BOGAERS Sandra, faculteit BEW
Aisha, dochtertje van SHARMIN Sohely, faculteit WET
Loes, dochtertje van WECKX Stefanie, faculteit ARK

MET PENSIOEN
uit dienst sinds
30/09/2020
30/09/2020
30/09/2020
30/09/2020

NEERINCKX Eddy, OP Hoofddocent
NIJS Isabelle, Lector
NOBEN Jean, Hoogleraar
VAN DEN BOSCH Lutgarde, OP Hoofddocent

Zijn wij iemand vergeten?
Graag een seintje aan de Personeelsdienst!
Het laatste nieuws rond geboortes, huwelijken en pensioneringen vind je op

www.uhasselt.be/intranet

PERSONEELSWEETJES
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DRIVE
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Coronapandemie? Dat hield de goedheiligman én onze creatieve VLUP niet tegen om voor alle
kinderen van UHasselt-personeel een onvergetelijk Sinterklaasmoment te organiseren. Tijdens een
unieke coronaproof Sint-drive-in zorgden de enthousiaste Pieten, een ballontovenaar én uiteraard
Sinterklaas, voor een grote glimlach bij alle kinderen en ouders die braafjes met de auto kwamen
aanrijden.
24
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Show and tell with Aslihan Babayigit (IMO/Material physics)
who conducts research on turning sunlight into electricity.

It is all about the
Aslihan Babayigit shows us her favorite
spot on campus and tells us all about
her research, dreams, ambitions and
passion ...

W

hy did you choose this
location?
This location is all about great
memories during my time at
Hasselt University! I’ve spent
most of my lunch breaks here with
fellow PhD candidates preparing
our assistance teaching for the
‘Biophysics’ course meaning
some very tough, long and
exhausting days, because on
a yearly basis we had to assist
a large group of students. Yet,
the fellow scientists at the G6
have always made those days
easier, in fact filled with plenty of
laughter and support. In a sense,
as time passed by, I realized that
this location became my support
network of amazing colleagues
on campus. Whenever I had an
off day -scientific experiments
often tend to turn out differently as
initially planned- I could always
count on the G6 family to lift my
spirits. It is a place where I found
comfort, support, inspiration,
motivation, sincerity and plenty of
delicious treats and a good slice
of pie! Having such a place, with
all the ups and downs that head
in your direction during a PhD is
very important. With the next step
in my academic career taking
me overseas as a postdoctoral
researcher, all I can say is that I
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am extremely grateful that I had
the opportunity to be a part of this
amazing crowd, and I will miss
this spot dearly.
How would you explain your
research to a five-year-old?
Our sun is full of energy, and
solar energy comes from sunlight
that reaches Earth every day.
However, depending on your
location, time of the day, time
of the year and the weather
conditions, the amount of sunlight
that reaches you may vary
significantly.
Humans on Earth use this energy
for ages to cook, to keep warm,
to dry clothes, …etc. Today,
that same energy is also used
to create electricity. And my
research is about turning sunlight
into electricity.
In order to do this, we make
‘solar cells’. These are small
electronic devices that turn light
into electricity. We also call
them “photovoltaic cells”, where
‘photo’ means ‘light’ and ‘voltaic’
means ‘electricity’.
Solar cells are put together to
make solar panels. And these are
installed on your home’s rooftop
to collect sunlight and turn it into
power for anything in your house
that needs energy. ▶

power of the sun
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I am doing solar research because
of three reasons: 1. Solar energy
is good for our planet because
it does not create pollution like
energy from coal and oil, 2. when
making power from coal and oil,
we waste energy, but no energy
is wasted when using solar power
and 3. sunlight is abundant and
everybody on Earth has access to
it. It is the perfect source to supply
clean and renewable energy to
our planet.
What is the status of your
research?
During my PhD, I obtained the
opportunity to investigate a
novel branch of photovoltaic
materials, which are more
generally referred to as
photovoltaic ‘perovskites’. In just
over a decade of research, these
absorbers have demonstrated
exceptional material properties,
which in combination with
their effortless and solutionprocessable deposition from
Earth-abundant materials renders
them as inexpensive, efficient,
flexible and transparent solar cells
with tunable colours. This makes
them exceptional candidates for
building-integrated photovoltaics,
front and rear cells in tandem and
multijunction application (where
each sub cell harvest a specific
part of the solar spectrum to
maximize energy conversion), as
well as applications where high
operating voltages, lightweight
and custom design (aerospace
and automotive) are important.
Currently, the largest market
potential for the technology lies
with the first two applications, and
both academic research groups
as well as companies are working
hard to make them a reality.
During my PhD, I devoted my
focus on the toxicity associated
with this novel technology, as
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During my PhD, I obtained the
opportunity to investigate a
novel branch of photovoltaic
materials, which are referred to
as perovskites.

it uses certain quantities of the
hazardous heavy metal ‘lead’.
In addition, as the absorber is
deposited from toxic solvents by
means of rather lab-scale tedious
deposition techniques, in the
remaining part of my PhD I have
investigated a more effortless,
scalable and environmentallyfriendly deposition method
of the absorber to improve
on the conditions regarding
their
potential
large-scale
deployment. This line of research
has allowed me to work with
some of the pioneers in our
field (Prof. dr. Henry Snaith,
Oxford University) and amidst
the worldwide pandemic, I was
abroad at the King Abdullah
University of Science and
Technology (KAUST) in SaudiArabia (1 year) learning more
about tandem solar cells from
expert and fellow-Belgian Prof.
dr. Stefaan De Wolf. I have only
just recently returned.
Overall, it has been a challenging
and competitive trajectory,
but our hard work at Hasselt

University has paid off! Our
scientific endeavors have been
recognized internationally and
were published in esteemed
scientific journals (such as Nature
Materials and Science). On top
of that, I was selected among
600 other fellow scientists by
the Lindau Nobel Laureate
Commission to participate as a
Young Scientist at the 70th Lindau
Nobel Laureate Meeting (which
is postponed to spring 2021
because of COVID-19). I could
not be happier and excited!
Now, the final thing remaining
is to successfully defend my
doctoral dissertation.
Why this research?
I am in fact a biomedical
undergraduate (with a Master
degree in Bioelectronics and
Nanotechnology),
pursuing
a career in a more ‘material
science’-oriented field (PhD in
Science). And in my personal
opinion, this research is a good
representation of the direction
our society is evolving towards.

Today, innovation, in many
aspects of our lives, stems from
inter- and multi-disciplinarity.
Knowledge and expertise at the
boundaries of many disciplines
is increasingly becoming a key
point in guaranteeing successful
development and integration
of next-generation high-tech
applications. This research is a
perfect example of that. It was the
perfect opportunity to combine
all my knowledge obtained at the
medical, physical and chemical
level in a research field with high
techno-societal relevance. The
ability to combine and grow
on fundamental and applied
knowledge is what appeals to
me, and in extension motivated
me to pursue this line of research.
If you wouldn’t be working
at Hasselt University, where
would you be now?
The fundamental physical and
chemical working principles
of the human body deeply
appeal to me. It is in part why I
pursued a degree in Biomedical
Sciences. We are eating,
breathing, walking masses of
soft-condensed material brought
into existence by a harmonious
orchestration of complexly
convoluted molecular processes.
If I would not be doing what I am
doing today, I am sure that my
curiosity still would have lured
me in a highly science-oriented
direction. I would be exploring
this interest in an academic setting
or the industry.
What did you want to be
growing up?
As a child, I loved being artistic
and creative. In fact, whenever
time allows it, I still do. During my
childhood, I have spent several
years (throughout high school)
taking intensive arts courses in the

Arts Academy. I own(ed) a big
collection of (children’s) books,
and I remember I often told my
parents I would like to become a
book cover design artist. Today, I
suppose I can to some extent still
make that a reality if one day I
would be invited to do a scientific
journal cover design (laughs).
What are your dreams,
professionally?
It is my ambition to continue on
pursuing an academic career.
It is a highly stimulating and
rich environment, and I enjoy
solving challenges presented
in a scientific setting. I am also
eager to keep on growing and
to learn from on-going and novel
developments. In addition, what I
found being in academia so far
is that I really enjoy being in a
highly international environment,

where people from all around
the world are brought together to
cooperatively solve problems. My
scientific journey so far has taught
me a lot about diverse cultures
and traditions. And honestly
speaking, this has contributed
a lot to my personal and
professional development. That
said, in the coming years, I hope
to refocus my research endeavors
towards more bioelectronicsoriented applications—which is
more in line with the core of my
genuine interests. It would be an
ultimate achievement, if all these
endeavors would eventually
allow me to (co-)start my own
company.
Which book/movie/concert
would you recommend to
colleagues?
For those who like to read, I

highly recommend 소년이
온다 (Human Acts) by 한강
(Han Kang). It is not everybody’s
cup of tea, but truly a haunting,
powerful and moving story, by
one of the strongest and most
thought-provoking writers of
our age. The story is about a
crowd of student protestors who
took hold of a Korean city in
the 1980s. They were gunned
down, beaten and just about
obliterated by the government
forces that occupied the area.
The event was later referred to as
The Gwangju-Massacre, and it
truly is one of the most disturbing
acts of violence in the twentieth
century. Many were left dead
in the streets, more wounded,
and the rest were rounded up
and thrown into prison. In my
personal opinion, this is a book
that provokes interesting and

generally important reflections, as
this passage shows: “Is it true that
human beings are fundamentally
cruel? Is the experience of
cruelty the only thing we share
as a species? Is the dignity that
we cling to nothing but selfdelusion, masking from ourselves
the single truth: that each one of
us is capable of being reduced
to an insect, a ravening beast, a
lump of meat? To be degraded,
slaughtered - is this the essential of
humankind, one which history has
confirmed as inevitable?”
Who do you nominate for the
next Show & Tell?
Jeroen Lambrichts

SHOW & TELL
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De collega:
Ineke Fraipont, HR Business Partner met focus op welzijn.

"Ik zie nog heel veel
kansen voor UHasselt"

30
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Ons aller welzijn, het is o zo
belangrijk tijdens deze coronacrisis. Toeval of niet, net nu
hebben we een nieuwe collega
bijgekregen met als kerntaak
onder andere het welzijnsbeleid
van UHasselt mee vormgeven:
Ineke Fraipont. Haar officiële
functie is HR Business Partner
binnen de personeelsdienst, “mét
focus dus op welzijn”, voegt ze er
lachend aan toe.
“Als HR Business Partner onderhoud ik nauwe contacten met de
faculteiten en diensten en help ik hen samen met collega Katrien Tips
met al hun vragen omtrent het menselijk kapitaal. Daarbij proberen we
proactief mee te denken om de juiste beleidsmatige stappen te kunnen zetten. Maar dat is natuurlijk een aspect dat een zekere inwerktijd
vraagt, die nu door de coronacrisis wat langer duurt. Het andere deel
van mijn job, het welzijnsbeleid, dat is iets dat ik nu al heel acuut heb
kunnen vastpakken.” ►
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Amper een week op kantoor

Al is het dan hoofdzakelijk van
thuis uit, want Ineke startte in
oktober, vlak voor de tweede
lockdown en kon amper een
week op kantoor werken. De
directe interactie met collega’s
mist ze wel, want vanop afstand inwerken is niet altijd gemakkelijk. Maar -en dat typeert
Ineke helemaal- ze ziet ook de
kansen die thuiswerken biedt.
“Een crisis dwingt je om na te
denken en jezelf heruit te vinden,
andere wegen te bewandelen.
Daar kan je veel uit leren, dingen
die niet goed lopen, maar ook
veel zaken die je kan verzilveren
en die we, zodra we de coronacrisis achter ons kunnen laten,
moeten behouden.”
“Net zoals docenten voor een
stuk hun manier van lesgeven
hebben moeten heruitvinden,
kan dat ook met heel wat andere
taken”, weet Ineke. “Vergaderen
bijvoorbeeld. We doen dat
nu wel digitaal, maar er wordt
nog te weinig nagedacht over
een andere invulling van de
vele meetings. Op dat vlak zie
ik nog heel veel kansen binnen
UHasselt.”
Welzijn gaat ons allemaal
aan

"De ideale werksituatie is die waarin heel flexibel
omgegaan wordt met werken. Ik heb het dan niet
alleen over de werkplek, maar ook over autonomie"
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Die kansen zullen ongetwijfeld
op de agenda staan bij de ontwikkeling van de beleidsvisie
over welzijn. Een visie die niet
enkel van specialisten zal komen,
maar waar alle collega’s actief
aan kunnen bijdragen. “Welzijn
gaat ons allemaal aan en dus is
het belangrijk om de voelsprieten
in alle geledingen van de organisatie uit te steken. Daarom zoeken we zes tot acht gemotiveerde
collega’s uit alle mogelijke diensten en faculteiten om met ons
mee te denken over het welzijnsbeleid,” roept Ineke op, “want
alleen zo kan een welzijnscultuur
groeien op maat van UHasselt.”

Zegt het jou wat om mee na te denken over het Welzijnsbeleid aan UHasselt? Via
welzijn@uhasselt.be ontvang je meer info en wie weet behoor jij binnenkort tot
de werkgroep 'welzijn'.
Welzijns- en beweegtips vind je op de intranetpagina 'Wel in je vel'

Door corona denken we
anders over werken

Daarmee kijken we al een beetje
in de toekomst en Ineke heeft al
een goed beeld van hoe die eruit
zou kunnen zien op werkvlak. “De
ideale werksituatie is die waarin
heel flexibel omgegaan wordt met
werken. Ik heb het dan niet alleen
over de werkplek, maar ook over
autonomie, natuurlijk in overleg
met je leidinggevende en waar
mogelijk. Als een les om 11 uur
gepland is, moet de docent er wel
zijn (lacht). Maar als mensen voor
een stuk zelf kunnen beslissen hoe

ze hun werk invullen, heeft dat een
positieve weerslag op hun welzijn.
Zo willen we bijvoorbeeld ook
jobcrafting onderzoeken, waarbij binnen teams competenties en
taken optimaal op elkaar afgestemd worden.”
We kunnen gerust stellen dat
de coronacrisis een katalysator
geweest is om anders te gaan
denken over werken, maar anderzijds zitten we er nog middenin en merken we ook dat heel
veel mensen moe zijn omdat ze
hun manier van werken versneld

hebben moeten veranderen. Ook
dat is belangrijk om aandacht
voor te hebben. En dus proberen we de medewerkers zoveel
mogelijk tips te geven om ook
eens even stil te staan en te focussen op iets helemaal anders. We
geven zo’n tip telkens mee via de
corona-nieuwsbrieven, maar verzamelen ze ook op onze ‘Wel
in je vel’-pagina op intranet. Dat
zijn trouwens niet alleen tips over
hoe je thuiswerken het best aanpakt en hoe je met deze crisis kan
omgaan, maar ook heel wat beweegtips van onze sportdienst.”

Ineke overloopt de tips op een
drafje en wij besluiten alvast
straks te gaan voor ‘de pauzeknop’, maar ze heeft ook nog dé
ultieme tip voor de kerstdagen.
“We gaan een bijzondere kerst
tegemoet, zonder lange feesttafel.
Misschien wel dé gelegenheid
om kerst dit jaar helemaal naar
jouw hand te zetten en te vieren
zoals jij het wil!
Zalige kerst!”
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Blijven bewegen
met Katleen De Wit

Op naar
10 000
stappen
per dag
Thuiswerken, het heeft zo zijn
voordelen. Maar wellicht valt de
afstand tussen je bed en werktafel uit te drukken in niet meer dan
enkele meters. En dat is bij velen
nefast voor het aantal stappen dat
ze per dag nog zetten. Of kom jij
met gemak aan de tienduizend?
Er zijn nochtans genoeg mogelijkheden om ook tijdens je werkdag
aan voldoende beweging te komen. Collega Katleen De Wit, wiens
job het is om de Limburgse studenten aan het sporten te krijgen, en
die als praktijkassistente bij Revalidatiewetenschappen de kinesisten
in spe aan het bewegen zet, heeft er haar missie van gemaakt om
alle UHasselt-collega’s fit door de coronacrisis te loodsen: “Het is
eigenlijk een kwestie van de beweging in je dagelijkse routine in
te bouwen. Dat vraagt in het begin misschien een beetje planning,
maar je zal snel merken dat het bijna vanzelf gaat.” ►
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Dus geen excuses meer! Blijven bewegen is de
boodschap en met deze tips van Katleen gaat dat
(bijna) vanzelf:

1
2
3
4
5
6
7

Ga om het uur of na een taak of meeting even rechtstaan of iets anders doen, weg van je scherm (loop je
trap op en af, wandel tot in je tuin, ga je brievenbus
leegmaken of doe een huishoudelijke klus zoals de
afwasmachine leegmaken, stofzuigen, …).
Plan meetings en/of online lessen niet onmiddellijk na
elkaar. Laat er een kwartier tot een half uur tussen. Zo
maak je tijd om tussendoor te bewegen (en komt je
brein even tot rust).
Omdat je met thuiswerken geen pendeltijd verliest,
kan je ‘s morgens vroeger beginnen werken (of ‘s
avonds wat later stoppen) waardoor je een langere
middagpauze kan nemen. Perfect om even te gaan
wandelen, lopen of fietsen.
Vind je het moeilijk om zelf de discipline op te brengen om elke dag te gaan wandelen, probeer dan niet
alleen te gaan maar spreek af met vrienden, familie
of collega’s (coronaproof weliswaar!). Ga je toch
alleen, dan kan je tijdens de wandeling ook bellen
met die vriend die je al zo lang niet meer zag, of met
je tante die alleen thuis zit. Dubbele winst!
Doe boodschappen zoveel mogelijk met de fiets of te
voet.
Teveel online meetings? Heb je er al eens aan
gedacht dat je een overleg met twee net zo goed via
de telefoon kan doen. Terwijl je belt, kan je rondstappen of rechtstaan, zo ben je weer even van die stoel!
Van de stoel gesproken, je kan ook bewegen óp je
stoel! Maak er een gewoonte van om om het uur één
of twee oefeningen te doen, bijvoorbeeld:
° 10 x rechtop staan en gaan zitten
° 10 x bolle en rechte rug. Bij rechte rug strek je de
armen in de lucht (lang maken) en duw je de armen
naar achter.
° Neem de zijkant van je stoel vast met je linkerhand en
ga met je rechteroor naar je rechterschouder. Doe hetzelfde aan de andere kant. Houd telkens 10 tellen.
° Zit met een rechte rug, rijk zijwaarts (schuin opwaarts)
afwisselend rechts en links. Houd dit 10 tellen aan. (Side
Stretch)
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8
9

Probeer elke dag minstens een uur actief te bewegen. Dit kan één lange wandeling, fietstocht of online
workout zijn, maar drie keer twintig minuten een korte
inspanning is evengoed.
De coronacrisis is geen excuus om niet te sporten.
Naast wandelen, fietsen en joggen, mag je sinds 1
december ook weer gaan zwemmen. Of wat dacht
je van een 7 minute work-out om je energiepeil een
boost te geven? Je vindt voorbeelden op de intranetpagina ‘Wel in je vel’! Daar vind je trouwens ook
de workshops rond bewegen en gezonde voeding
van Het Fitste Bedrijf. En als personeelslid ben je ook
welkom om regelmatig een online sportsessie mee te
pikken uit het aanbod van StudentenSport Limburg:
°
°
°
°

10

Tot slot: planning is alles! Plan de bovenstaande
beweegtips in je dagelijks leven in en stel jezelf daarbij realistische doelen. Lukt het niet meteen om tienduizend stappen per dag te zetten, kies dan een aantal dat je wel bereikt, bijvoorbeeld zevenduizend. Als
dit vijf dagen lukt, ga dan naar achtduizend en bouw
zo verder op.

We weten allemaal hoe belangrijk voldoende beweging is, zowel
voor onze fysieke als mentale gezondheid. Dus daag elkaar uit, of
doe het in je eentje, maar start to move, binnen of buiten. Kijk snel op
de volgende pagina’s en doe mee met Katleen!

Maandag,19 u. : Total Body Workout
Dinsdag, 20 u. : Pilates
woensdag 19 u. : Zumba
donderdag 20 u. : HIIT
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1

STRETCHEN
MET

2
3

Voeten achter elkaar op 1 lijn
Span je goed op

Grote spreidstand

Hoe dichter de voeten bij
de bank, hoe gemakkelijker de oefening
Draai de romp naar links
Behoud je evenwicht!

Houd de romp recht

Buig de armen. Hoe
dieper je buigt, hoe
zwaarder de oefening
Draai de romp naar rechts
Behoud je evenwicht!

Houd de romp recht
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6
5

4
Voeten staan achter elkaar, op 1 lijn.
Hoe dichter de voeten bij elkaar, hoe
moeilijker de oefening

Steun op één been, buig
je andere been

Schouders boven je handen en
rechte rug. Hoe dieper je buigt,
hoe zwaarder de oefening
Buig door de benen en zwaai
de armen naar voor
Houd je voeten plat op de
grond

Grote pas achterwaarts
knie boven de enkel,
romp recht houden

Buig de armen
Houd de rug recht!
Let op:
niet doorzakken in de rug
Rek uit
Behoud je evenwicht
tijdens de hele oefening

Steun op één been,buig
je andere been
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Eredoctoraat dr. Jane

40

IN BEELD

Goodall
“Ik hou vooral van
jullie motto: kennis
in actie. Want
kennis mag nooit
zomaar zijn, kennis
moet zaken in
beweging zetten. En
dat doen jullie.”
Ja, we genieten nog steeds na van
de mooie woorden die dr. Jane
Goodall aan onze universiteit richtte
in haar dankwoord ter ere van
haar eredoctoraat aan UHasselt.
En wat een speciaal eredoctoraat
is het geworden. Helaas geen
fysiek event, want wat hadden we
de bekende Britse biologe graag
ontvangen aan onze Ecotron. Maar
met ongeveer 2000 kijkers die onze
online uitzending in samenwerking
met Regionaal Landschap Kempen
en Maasland bekeken, mogen
we spreken van een groot succes.
De hele uitzending met naast een
lezing van Jane Goodall, ook een
voorstelling van ons Centrum voor
Milieukunde en de lancering van
de Young Planet Ambassadors
nog eens herbekijken? Ga naar
uhasselt.be/janegoodall

IN BEELD
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De hobby van:
Tom Cosemans leeft voor muziek

Van knallende coverband
tot croonen in het theater
Music was my first love. John Miles zong het eerst maar het is net zo
goed van toepassing op Tom Cosemans (MAT). Hij heeft er al een
stevige carrière opzitten als zanger in een populaire coverband en
hoewel de grootste drukte nu achter hem ligt, denkt hij nog lang niet
aan stoppen. “Muziek is mijn leven. Het is als eten en drinken. De
dag dat het stil wordt in mijn hoofd, is de dag dat ik sterf”.
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Sommigen zagen hem op
StudentVille al in actie toen
Karen Maes en Stefano Falco
plots met een verrassingsact op
de proppen kwamen. Gekleed
in een simpele leren jas en jeansbroek blies Tom ons toen al bijna
van onze coronaproof-bankjes
af. Heel anders dan zijn
gewoonlijke podiumoutfits, trouwens. “Er mag voor mij wel wat
show bij zijn, maar als verrassingsact is dat natuurlijk moeilijk”,
lacht hij. “Ik heb verschillende
showkostuums, maar mijn favoriet is zonder twijfel de smoking.
Liefst nog met een gouden detail
of wat glitter.” Het mag duidelijk
zijn dat we te maken hebben
met een rasechte performer.
Hoe het begon

De passie voor muziek zat er bij
Tom al van kinds af aan in. Zijn
beide ouders waren artiesten en
traden ook samen op als duo.
“Mijn vader was conferentier,
wat je nu stand-up comedian
zou noemen. Mijn moeder was
dirigente en speelde in een
orkest. Als jonge knaap lag ik
dan in de coulissen in de cover
van een contrabas te slapen
tot het gedaan was (lacht). Het
is me dus echt met de paplepel
ingegeven”.
Op zijn zevende nam hij zijn
eerste instrument vast en leerde
zichzelf gitaar spelen. Nog
eens zeven jaar later zette hij
zijn eerste echte stappen in de
muziekscene. “Mijn zus was
toen net achttien en mijn ouders
gaven ons de keuze om het
zingen van hen over te nemen.
Ik was dus veertien toen ik op
wekelijkse basis begon op
te treden”, vertelt Tom. Eind
jaren ‘90 trad het duo op
menig galabal en receptie op,
tot wel 140 shows per jaar.
Tot hij er in 2004 helemaal
genoeg van had. “Drie keer per
week dezelfde show, dezelfde
sfeer, en dan nog als broer

,

"Als artiest kan je mensen gelukkig
maken dat is het mooiste wat er is"

en zus. Ik was het spuugzat.”
Tijd voor iets anders dus, want
zomaar stoppen met muziek, dat
zat er niet in.
Enter: The Majestical Fools.
Tommy ‘O Fool

Klinkt de naam je bekend in de
oren? Dat verbaast ons niet. Met
coverband The Majestical Fools
-later omgedoopt tot The Foolskende Tom zijn grootste succes
tot nu toe. “De band had meteen
een goede start, we stonden op
festivalletjes, dorpsfeesten,... En
we speelden gemiddeld zo’n 75
shows per jaar. Dat is best veel
voor een coverband.” Maar de
bal ging pas echt aan het rollen in 2009: “Ik heb toen een
managementbureau
onder
de arm genomen en de volledige equipe vervangen door
beroepsmuzikanten. Dat was
het begin van een stroomversnelling voor The Fools. In 2011
beleefden we ons drukste jaar
ooit, met maar liefst 168 optredens waarvan 65 in juli en
augustus alleen. Je kan het zelf
uitrekenen, maar dat waren er
dus soms drie op een dag, he”,
vertelt Tom met de glimlach. “Dat
is leven op de baan, dan draait
je leven om muziek en niets anders. We hadden dan ook zoals de grote jongens een tourbus ingelegd met slaapplekken
want anders was dat praktisch
niet haalbaar. We speelden ‘s
middags soms op een dorpsfeest in Nederland, namiddag
ergens op een bedrijfsfeest in
West-Vlaanderen om dan meteen te moeten vertrekken naar

de volgende show in Frankrijk
of zelfs Italië. Dat was eigenlijk
onvoorstelbaar.” Hoogdagen
voor de band dus, waar Tom
heel wat mooie herinneringen
aan overhoudt. “Een hoogtepunt voor mij was toch wel
Rimpelrock 2008. Toen al
45.000 toeschouwers, en dan
nog eens in mijn thuisstad met
mijn ouders ook op de weide. Dat was groots, dat was
echt kicken”, vertelt Tom terwijl

hij herinneringen ophaalt aan
de show. “Het toppunt was:
net voor we gingen starten,
begon het keihard te regenen.
Ik dacht: ‘Shit, wat moet ik hier nu
mee.’ We zouden net ambiance
maken met een wals, maar er
verschenen alleen maar paraplu’s. Dus liet ik het publiek de
paraplu’s omhoog en omlaag
steken. Ik was al blij geweest
met de eerste paar rijen, maar
de volledige wei? Dat was écht
prachtig om te zien.”
Sfeer en show, daar staan The
Fools om bekend. En de zotste
van de hele bende, dat was
Tommy ‘O Fool. Haar omhoog
gepiekt, knallende outfits en
een gezonde dosis podiumprésence. “Tja, je houdt daarvan
of niet. Ik leef 200% als ik op
een podium sta, ik geef altijd ►
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m’n alles. Do or do not, there is no trying. Mijn ma zegt
altijd: ‘daar, de showman is
hier!’ (lacht) Ik noem dat graag
een gezonde dosis arrogantie
(lacht).”

zo’n groot succes, dat zijn geen
mensen meer. Die worden volledig geleefd en hebben geen
besef meer van de wereld rondom hen. Dat zou ik absoluut niet
willen. Dus als je me nu vraagt
of ik nog overal elke dag de zot

Smoking

Dag in, dag uit optreden, het is
een moordend ritme. Rock ‘n roll
takes its toll. En in 2016 besloot
Tom om The Fools even on hold te
zetten. “Ik had het op dat moment
ook wel even gehad. Je mag dat
niet onderschatten, mentaal en
fysiek is dat enorm zwaar.”
Via zijn contacten in de muzieksector was Tom al enkele jaren
aan de slag in de eventsector,
waar hij in contact kwam met
internationale artiesten zoals The
Jackson 4 en Kool & The Gang.
Een ontnuchterende kennismaking met de hoogste toppen
van de showbizz. “Mensen die
als kind gedwongen worden tot
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"Ik leef 200%
als ik op een
podium sta"
moet gaan uithangen? Dan is het
antwoord nee”
“Ik ben ook meer naar het
serieuzere werk toegegroeid. Pas
op, ik heb me altijd goed kunnen behelpen in pop- en rocknummers, maar mijn échte passie is het croonen. Dat warme
wollige aspect is helemaal mijn

ding.” En zo kwam Tommy ‘O Fool
uiteindelijk in het theater terecht.
“Tijdens een theatershow kan je
mensen echt de adem ontnemen.
Inspelen op die emoties waar
muziek uiteindelijk om draait.
Het is zelfs al gebeurd dat er
muzikanten -die trouwens wisten
wat er ging gebeuren- tranen in
de ogen kregen. Mensen raken,
daar doe je ’t voor.” Zijn nieuwste theaterproductie, The Legacy
of Engelbert Humperdinck, stond
net op poten toen het coronavirus ons land in z’n greep kreeg.
“Het doet wel pijn om nu thuis te
zitten, wetende dat we die show
klaar hebben staan. Ook met The
Fools hadden we nog zo’n 45
optredens gepland dit jaar die
allemaal uitgesteld zijn. Dus ja, ik
zit echt in stilte nu.”
Toch is Tom dankbaar voor de
pauzeknop die de crisis met zich
meebrengt: “Ik geniet even heel

hard van de rust en de tijd met
mijn gezin, want ik heb het gevoel alsof ik m’n ogen heb dichtgedaan en 15 jaar later ben
wakker geworden. Alles wat
je in zo’n tempo meemaakt,
vervliegt heel snel. Het is pas als
ik door m’n foto’s blader dat ik me
bepaalde zaken terug herinner.”
En na corona? “We zullen zien
wat de toekomst brengt, ik wil
sowieso nog wat dingen doen
met verschillende muzikanten en
nog wat shows met The Fools.
The sky is not the limit, zeg ik altijd (lacht)! Muziek maken, zal hij
altijd blijven doen. Dat staat vast.
“Als artiest kan je mensen gelukkig maken, en dat is het mooiste
wat er is.”

#UHASSELT
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NU EET JE HET!

Nu eet je het!

Sellekes in baldersaus van Jothi Blontrock (SEE)
Ja, je leest het goed, sellekes in
baldersaus. Dat krijg je met een
recept waar wijn in verwerkt zit. Als
er dan wat in de fles achterblijft en
de kok heeft dat al op vooraleer
er aan tafel gegaan wordt, dan
wil die zich wel eens verspreken
eens de pannen op tafel staan.
Zo bedacht Jothi Blontrock
het rijkelijke recept ‘ballekes in
seldersaus’ van Jeroen Meus met
een geheel nieuwe naam. “Ik
heb zelf vijftien jaar vegetarisch
gegeten,” vertelt ze, “maar mijn

pluskinderen zijn echte carnivoren
en door hen heb ik ook opnieuw
vlees leren eten. Dit gerecht is
intussen onze ‘signature dish’. Ik
maak het wel alleen klaar als ik tijd
heb, heel vaak is dat als we iets te
vieren hebben, zoals nu met de
verjaardag van mijn plusdochter.
Zij mocht kiezen wat we zouden
eten en twijfelde geen seconde.”
Mag het iets meer zijn?
Aan de hoeveelheid gehakt voegt
Jothi steevast 250 gram extra toe

want de kinderen komen vaak
al een hapje ‘pikken’ vóór de
balletjes de pan in gaan of ze
staan op de loer om tussentijds ‘te
proeven’. En ook in de bereiding
van de saus is Jothi niet karig met
de ingrediënten. Er moet zeker
genoeg room bij en dus ook witte
wijn. “Je moet niet overdrijven
natuurlijk,” zegt ze, “maar dat
mag best wel wat zijn. En als je wil
dat de kinderen ‘s avonds rustig
zijn, moet je de wijn niet helemaal
laten verdampen”, tipt ze met een

vette knipoog. “Selder is nochtans
niet zo’n evidente groente voor
veel kinderen, maar in combinatie
met deze saus en het gehakt,
werkt dit wonderwel. Het originele
recept is met witte selder, maar ik
heb het ook al met de groene
variant gemaakt, en dat smaakte
even lekker. We eten er trouwens
meestal kroketten bij. Voor de
feestelijke final touch, zeg maar.”

SELLEKES IN BALDERSAUS

Aka ‘balletjes in seldersaus’ van Jeroen Meus
INGREDIËNTEN
look
peterselie
vers gehakt
paneermeel
1 ei
peper en zout

sjalotten
witte of groene selder
bouquet garni (tijm, laurier, peterselie)
witte wijn of groente- of kippenbouillon
room
boter

BEREIDING
1. Plet de look fijn met de zijkant van een breed mes en hak de peterselie (met een hakmolen krijg je de peterselie heel fijn)
2. Doe het gehakt in een grote mengkom en voeg het paneermeel, het ei, de geplette look en de peterselie toe
3. Kneed het vleesmengsel met behulp van een keukenrobot of met je handen en voeg naar smaak zout en peper van de molen toe. Hier moet je
voelen of kijken of het geheel niet te nat of te droog is (als het te nat is, voeg dan wat paneermeel toe, als het te droog is een beetje extra eigeel)
4. Rol egale balletjes (van zo’n 3 à 4 cm diameter)
5. Verhit een klont boter in een pan en bak de balletjes rondom rond goudbruin. De balletjes moeten nog niet doorbakken zijn, want straks garen
ze verder in de seldersaus
6. Hak de sjalotten fijn en snij de bleke stengels van de selder in kleine stukjes
7. Stoom de selder in een stomer of kook de selder beetgaar
8. Smelt een klontje boter in een ruime kookpot en stoof de sjalot en de selder aan op een matig vuur. Maak intussen een bouquet garni door enkele
takjes tijm en de laurier samen te binden met keukentouw, en voeg het toe aan de pot (of gebruik een voorgemaakte bouquet garni uit de winkel)
9. Voeg een flinke scheut witte wijn toe en laat de alcohol even verdampen. Hou je niet van wijn dan kan je ook groente- of kippenbouillon gebruiken
10. Schenk de room in de pot
11. Doe de balletjes bij dit mengsel, zet het deksel op de pot en laat alles een kwartier sudderen op een zacht vuur
12. Serveer de balletjes in seldersaus met kroketjes voor een feestelijke toets

NU EET JE HET!
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JINGLE BELLS OP TV
De redactie gaf u even terug in dit blad (bladzijde 20) al enkele tips voor een leuke, coronaproof
kerstvakantie. Ondergetekende voegt er daar graag nog enkele aan toe (het is tenslotte cadeautjestijd).
Kijktips voor na uw winterwandeling, fietstocht, baksessie of schaatsavontuur, wanneer u zin heeft om
lekker onder uw dekentje te kruipen en uw televisie aan te zetten (maar dan tot uw afgrijzen merkt dat
godbetert Het Swingpaleis van onder het stof gehaald werd).
Vijf tips dus, zorgvuldig gewikt, gewogen en goedgekeurd door Ondergetekende. Toegegeven: als u
zich verwacht aan series of films volgestouwd met knusse kersttaferelen, dansende elfjes of jodelende
kerstmannen, dan heeft u – vrees ik – weinig aan het lijstje (u hebt in dat geval een cadeautje tegoed).
Voor alle andere lezers: Christmas comes early this year!

Column

1. THE WEST WING
Met Martin Sheen in de rol van Amerikaans president. Vader van een sliert bekende zonen, zelf
bekend van z’n rol in Apocalyps Now. Plus: eredoctor van de universiteit van Dayton! In een
notendop: bevlogen Democratisch president en briljant academicus toont de Trumps van deze
wereld hoe je een land moet leiden. En ook iets met MS. Eveneens bekend als: Het Leven Zoals
Het Zou Moeten Zijn: Wetstraat. Te zien op: DVD.
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COLUMN

2. THE CROWN
Met Claire Foy en Olivia Coleman in de hoofdrol. Die namen zeggen u misschien niets, maar
geloof ons: ze acteren de pannen van het (paleis)dak. In een notendop: meisje wordt koningin, tot
haar laatste zucht (en tot frustratie van zoonlief). En ook iets met mannen die sterke vrouwen voor
de voeten lopen. Eveneens bekend als: Het Leven Zoals Het Is: Laken. Te zien op: Netflix of DVD.
3. GAME OF THRONES
Met te veel mensen om op te noemen (onder wie veel Ieren, trouwens), geweldige landschappen,
fantastische vechtscènes, veel gekonkel en niet zo gezellige huwelijksfeesten. In een notendop:
families die lijden aan hybris en hoogheidswaanzin strijden om de macht. En ook iets met draken
(ja, draken). Eveneens bekend als: Lord Of The Rings Op Steroïden. Te zien op: Streamz of DVD.
4. BURN AFTER READING
Met John Malkovich, Frances McDormand, Tilda Swinton en Brad Pitt (inclusief belachelijk grappig
kapsel). In een notendop: fitnesstrainers vinden verloren memoires van CIA-analist en slaan aan het
blackmailen. En ook iets met Russen. Eveneens bekend als: Het Leven Zoals Het Hopelijk Niet Is:
Belgische Staatsveiligheid.
5. FRASIER
Met Kelsey Grammer, ook te zien in Cheers. In een notendop: elitaire, pedante psychiater/
radiomaker die te veel tijd dan hem lief is, doorbrengt met z’n vader en z’n al even elitaire,
pedante broer. Hilariteit, alom (echt!). En ook iets met een prachtig zicht over Seattle. Eveneens
bekend als: Friends Zonder Ross, Rachel, Monica, Chandler, Joey & Phoebe.
Zalig kerstfeest nog, beste collega’s! Maak er een fijn en, vooral, gezond 2021 van. En moge niemand
het in z’n hoofd halen om 2020 te herhalen…

Ondergetekende

De prijsvraag
Doe mee aan onze prijsvraag en maak kans op een leuke prijs. Winnen
was nog nooit zo gemakkelijk, want het juiste antwoord vind je ergens in
deze editie… Succes!

"In welke ruimte in zijn huis staat
het bureau van Mathias Wijnants?"
Mail je antwoord vóór 12 februari naar nieuws@uhasselt.be. Een onschuldige hand beslist over de uiteindelijke winnaar! Die
krijgt van ons een boekenbon van Campusshop XOD. Een echte lokale handelaar dus!

1973, uit dat mooie jaar dateert de bierpul van Miezerik op het bureau van Johan Schoofs. Kara Smets (PER) wist het juiste antwoord
en wint zo twee cinematickets voor de Hasseltse cinema ZED mét bijbehorende snacks.

DE PRIJSVRAAG
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Al wandelend gespot!

Marc Geraerts
Demer

Kristel Hertogs

Sofie Vertommen

Bosbewonersroute Boslad

Lanaken

Silvie Daniels

Rozita Rouzbahani

Nationale Park Hoge Kempen

Herkenrode Abdij

Ilse Noblesse
Hilde Zurings

Schulensmeer

Herckenrodebos, Kermt

Nadine Smeyers

De Kluis, Bolderberg

Heb jij ook je wandelschoenen aangetrokken de afgelopen weken? Je was niet de enige! Wandelen was voor vele
UHasselt-collega’s het favoriete tijdverdrijf tijdens de lockdown. 5.000, 10.000 of waarom niet 20.000 stappen.
De inspanningen leverden alvast deze mooie foto’s op.

