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1.650 leerlingen trekken in
nieuwe nijverheidsschool
Het heeft zo z’n voordelen om te
verhuizen naar een nieuwe
school: met twee daagjes extra
kerstvakantie trappen 1.650
leerlingen - de fusie van
technisch instituut Heilig Hart en
vrij technisch instituut (Ursulinen)
- vandaag het nieuwe jaar af in
hun nieuwbouw in de Kleine
Breemstraat in Hasselt. Goed voor
een prijskaartje van 31 miljoen
euro. Strak, groot, met veel beton
maakt de school indruk. Niet
alleen bedoeld voor de scholieren,
ook het grote publiek kan hier na
afspraak binnenlopen voor een
kapbeurt, pedicure of massage.

Massage

Hun oude spullen - van couveuses
tot landkaarten - vlogen de voorbije dagen tot hun verbazing de
deur uit op een veiling. Maar terug moeten ze dat ‘antiek’ niet.
“Absoluut niet. We zijn blij dat we
de nieuwe school kunnen starten
met volledig nieuw materiaal. En
dat gaat heel breed: van speciale
behandelingstafels
voor
lichaamsverzorging tot oogdouches voor de labo’s waar met bijtende producten wordt gewerkt.

50.000 bezoekers
voor winteravonden
in Bokrijk
Bokrijk heeft zondag de
Winteravonden afgesloten met
50.000 bezoekers. Dat is bijna
dubbel zoveel dan gemiddeld
(30.000) de winteravonden in
het Openluchtmuseum aan
bezoekers oplevert. Hoogtepunt
dit jaar waren de dagen tussen
Kerstmis en Nieuwjaar. “Goed
voor 43.000 bezoekers in vijf
dagen”, zegt voorzitter Igor
Philtjens. “We kunnen deze
winter alleszins afsluiten als
topeditie.”
De schaatsbaan in het centrum
van Genk sloot haar laatste
weekend af met 17.000
schaatsers op de teller. (cn)
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Uitbreiding kmo-zone
Klein-Heide stap dichter
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Zowat dag en nacht hebben directeuren Rembert Henderix en Inge
Valkenborgh hun kerstvakantie
gesleten in de nieuwbouw, om die
met de vrijwillige hulp van heel
wat leerkrachten vandaag startensklaar te krijgen. Hij was directeur van het TI Heilig Hart, zij had
het VTI Ursulinen in de stad onder haar hoede. De nieuwe school
- Hast - wordt nu een duobaan.
“Door de fusie zijn we één van de
grootste technische scholen. Met
richtingen van hout en bouw tot
lichaamsverzorging en haarkappen. In Hast zitten 1.650 leerlingen en zo’n 300 personeelsleden.
Van de planning tot de bouw heeft
het zo’n vijf jaar geduurd. We
kunnen enkel zeggen dat we heel
tevreden zijn met het resultaat.”

GENK

In het Hast kan iedereen terecht voor een kapbeurt in het kapsalon van de leerlingen.
Voordien hadden we ook al wel
‘douches’ om de ogen te spoelen
bij een ongelukje: een stuk tuinslang...”

Deugnietjes

Heel bewust houden ze in het gebouw ook de eerste graad en de
oudere leerlingen gescheiden.
“Een soort van minischool in een
school. Daardoor kunnen we hen
kort opvolgen, heel goed begeleiden. Ze hebben ook een eigen, afzonderlijke speelplaats, dan durven ze nog te spelen. Als ze samen
tussen de oudere leerlingen lopen,
doen ze dat niet. Vanaf 1 september gaan we die jongere leerlingen
ook mixen: voor de algemene vakken zullen scholieren van de afdeling nijverheidstechnieken bijvoorbeeld samenzitten met de
leerlingen verzorging.”
En dat zitten gebeurt letterlijk op
een nieuwe manier, aan deugniettafeltjes. “Dit zijn lessenaren met
allerlei ronde vormen, die je op

verschillende, ontspannen manieren kan combineren.”

Manicure

De leerlingen gaan er allemaal op
vooruit: of ze nu van het Groenplein of de oude TI-gebouwen komen. Maar die van schoonheidsverzorging hebben de hoofdprijs
afgeschoten: in hun praktijklokalen op de vijfde verdieping heb je
een opvallend uitzicht op Hasselt.
“Bij de rondleiding deze week begonnen alle leerkrachten hier meteen foto’s te nemen, het leken wel
toeristen aan het Vrijheidsbeeld.”
Niet alleen leerlingen en leerkrachten zijn overigens welkom in
Hast: net zoals in het verleden kan
je in de school terecht voor een
kapbeurt, pedicure, manicure of
lichaamsverzorging. “Tot een volledige lichaamspakking toe. De
prijs is afhankelijk van de behandeling. Knippen, kleuren en brushen kost bijvoorbeeld maximaal
zo’n 30 euro.”
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De nieuwbouw is bekostigd door
de Vlaamse overheid en met eigen
middelen. Een deel van het geld
komt van de zusters Ursulinen, die
hun school in de stad verkochten.

Deugniettafeltjes zijn
lessenaren met allerlei
ronde vormen, die je op
verschillende, ontspannen
manieren kan combineren

De gemeente heeft een
ontwerper aangesteld voor de
uitbreiding van de kmo-zone
Klein-Heide fase 2. De opdracht
wordt geraamd op 60.129
euro.
Voor de uitbreiding van de
kmo-zone is in totaal al 3
hectare grond onderhands
aangekocht. Daarnaast koopt de
gemeente 2ha 58a 13ca aan via
gerechtelijke procedure. “De
uitbreiding wordt in de richting
van Meeuwen-centrum gerealiseerd. Enerzijds voor de
uitbouw van het bedrijf Jansen
nv en anderzijds voor de
vestiging van nieuwe bedrijven.
Ter hoogte van de Sompenstraat
komt er een keerpunt en er
wordt een ruime groenbuffer
voorzien”, zegt burgemeester
Lode Ceyssens.”
Ondertussen doet de gemeente
nog een oproep naar geïnteresseerde bedrijven. Een eerste
oproep leverde 27 kandidaten
op. Een tweede oproep resulteerde in 13 geïnteresseerde
bedrijven. “De ontwerper staat
in voor een efficiënte verdeling
van de beschikbare grond en de
aanleg van de wegen”, besluit
Ceyssens. (rdr)
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Jessa Ziekenhuis koopt robot en F1-piloot
Het Jessa Ziekenhuis heeft ook een Da Vinci-robot in huis gehaald: met
het toestel van twee miljoen euro opereert een chirurg de patiënt
vanop afstand, de robot doet effectief het snijwerk. Gekocht hebben ze
Da Vinci voor urologie, maar ook andere afdelingen als gynaecologie
en cardio zijn geïnteresseerd.

Via de robot opereert dokter Tom Tuytten een patiënt met prostaatkanker. FOTO SERGE MINTEN’S SERGE MINTEN

Het ZOL in Genk werkt sinds
2014 met Da Vinci. Nu zijn ze ook
in Hasselt overtuigd van het toestel dat aanvankelijk uitgedokterd was als militair hulpmiddel
om zieke soldaten (op een vliegdekschip) via telechirurgie te behandelen. In het leger heeft de robot nooit echt gediend, maar al
snel bleek dat hij wel zijn nut had
voor urologen. “Sinds januari
zijn we de ‘kliniek voor urologie’:
de nieuwe associatie van twaalf
urologen van Jessa (Hasselt),

Sint-Franciskus (Heusden-Zolder), Vesalius (Tongeren) en SintTrudo (Sint-Truiden). Dat maakt
ons meteen een van de grootste
urologiediensten van België. De
aankoop van de robot is ons eerste feit”, zegt Koenraad Van Renterghem, diensthoofd urologie.
“Voor alle duidelijkheid: Da Vinci opereert niet zelfstandig, zijn
vier armen worden aangestuurd
door een chirurg achter een bedieningspaneel. Als je een F1-wagen
aanschaft, sta je nergens zonder

goede piloot. Daarom hebben
we ook in dokter Tom Tuytten,
pionier in robotchirurgie, geïnvesteerd.”
“Het grote voordeel van de robot is dat hij de commando’s
van de chirurg met ongekende
precisie uitvoert. Geen mensenhand is zo stabiel. De patient kan vaak de dag na de operatie ook al naar huis. Daarnaast is robotchirurgie fysiek
minder belastend voor de chirurg dan ‘klassieke’ kijkoperaties. Want die zorgen voor
schade aan nek en rug”, beschrijft dokter Tom Tuytten,
een van de voorlopers in robotchirurgie met een 1.200-tal
operaties in Maastricht en
Heerlen. (dj/cv)

