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Aanwezig
Leden / partners :
Lo Clijsters, Annita Verhoeven
Dirk Flipkens, Sabine Haenen
Frieda Gijsen, Willy Jans,
Paul Janssen, Marianne Hendrikx,
Eric Rutten, Mariet Vankerkom …..
Dirk Slaets, Els Wieërs
Nico Stassen, Mariette Ramsak
Willy Van Pol, Liliane Hoogmartens,
Jean Vandeweert, Marleen Peeters,
Guy Willems, Lutgart Maasen

Stipt 13.00 uur nemen wij, onder
leiding van onze gids, Karin, een kijkje
achter de schermen van deze
boeiende campus.

Gasten / partners :
Mathieu Neyens en Mia Janssen,

12.30 uur CORDA CAMPUS
Tussen 12.30 en 13.00 uur leggen de
deelnemers aan de Krokus-uitstap
beslag op de laatste plaatsen in Corda
Latte, een van de druk bezochte
restaurants op de Corda Campus.

De gids geeft het vernieuwende
karakter van de Corda Campus een
plaats in de historische ontwikkeling
van deze site.
De link met de innovatieve geest van
de voormalige Philips-fabriek waar de
CD-revolutie ontketend werd, is
zonneklaar.
De link met het basrelief
“De Leeuwenjacht” van de Assyrische
koning Assurbanipal (669-627v.Chr.) is
dat minder maar wordt verklaard
doordat op de huidige site allereerst
een keramiekfabriek gevestigd was die
deze basreliefs fabriceerde.

Op de vroegere Philips-site verrijst
sinds 2013 Corda-Campus NV :
een innovatief bedrijvencentrum dat
ondertussen is uitgegroeid tot
“de technologische hotspot van
Limburg" dank zij vernieuwende
vormen van ondernemen en dankzij de
sfeer, de energie en dynamiek, die
deze campus uitstraalt.

Voor alle twijfelende Hasselaars toch
even duidelijkheid en zekerheid :
Assurbanipal was GEEN Hasselaar !!
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Naast kennis is bezieling een sleutel
tot succes. Corda Campus zet daarom
niet enkel in op ruimte, maar ook op
beleving. Events, workshops,
hackathons, netwerkactiviteiten maken
van Corda Campus één grote,
inspirerende ontmoetingsplaats.
“Corda Campus staat garant voor
sterke synergieën en kruisbestuiving”
Corda Campus heeft een uitzonderlijk
groot aanbod aan kantoren en verhuurt
daarnaast ook incubatieruimte,
atelierruimte, laboruimte, archiefruimte
en opslagruimte.
In totaal omvat Corda Campus
56.000m² kantoorruimte, 8.000m²
ateliers, 1200m² laboruimte en zo’n
4000m² kleine kantoren.

Jong geweld op Corda Campus !

Het masterplan van Corda Campus
voorziet in de ontwikkeling van nog
eens 45.000 m² kantooroplossingen.
Beschikbare ruimten zijn er op Corda
Campus vanaf 40m² tot 14.000 m².

Rokende meisjes op Corda Campus ?
(“Zitten is het nieuwe roken” aldus
onze gids)

Corda Campus biedt heel wat
gemeenschappelijke faciliteiten aan
haar participanten :
catering, vergaderzalen, afvalbeheer,
schoonmaak, veiligheid &
toegangscontrole, onthaal, bureautica,
print en kopie en technische dienst
zijn diensten die door iedereen
gedeeld worden.
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Het innovatieve karakter van Corda
Campus vertaalt zich ook in een
vernieuwende en representatieve
architectuur.

Niet alleen de buitenkant maar ook het
interieur ademt vernieuwing met
uitzonderlijk veel open aangename
ontmoetingsplaatsen tussen de
kantoren en ateliers.
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We bezoeken lukraak enkele reeds
gevestigde waarden op Corda Campus

FIBRICHECK
ontwikkelde een app om
hartritmestoornissen op te sporen en
heeft een goedkeuring gekregen van
de Food and Drug Administration die
toegang biedt tot de streng
gereglementeerde Amerikaanse markt.
Onze hartslag wordt
onmiddellijk onder de
loep genomen.

NURAMA
maakt gesofisticeerde en klantgerichte
software voor reclame in winkels. Zij
ontwikkelen software om reclame in
winkels digitaal aan te passen in
functie van de klanten..

15.00 uur RIP CORDA
De rondleiding eindigt om 15.00 uur in
de hal van het bedrijf.

Na een uitzinnige performance op het
aldaar piëteus bewaarde allerlaatste
Philicorda orgeltje, het orgeltje dat zijn
naam gegeven heeft aan de Corda
Campus,
verlaten we deze plek waar op
opwindende en provocatieve wijze aan
de toekomst van Limburg gewerkt
wordt en keren terug in de tijd naar ons
veel minder glamoureuze Limburgse
mijnverleden in Beringen.

15.30 uur MIJNMUSEUM BERINGEN
Ons bezoek begint met een koffie en
een broodje in het mijnmuseum te
Beringen waar gids Rudi ons welkom
heet.
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De mijnsite van Beringen (BE-Mine)
omvat 100.000 m² aan bestaand
gebouwenpatrimonium. Daarmee is
het de grootste industriële erfgoedsite
in Vlaanderen en uniek in Europa.
Van alle overige mijnsites in Limburg is
het de enige site waar het industriële
hart van de mijn werd bewaard.

Door de hemelpoort naar de
onderwereld :

We volgen onze gids op de normale
dagelijkse arbeidsweg van de modale
mijnwerker, de koolputter

Via de betaalzaal naar de kleedruimten
en de douches en de lange lijst van de
verongelukte mijnwerkers
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Indeling in groepen

Een laatste waarschuwing

De liften die niet alleen de koolputters
vervoerden maar ook de gewonnen
steenkool naar boven brachten.

rails van de kolenwagens vanuit de lift

wikipedia
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Het harde labeur en de strenge, bijna
onmenselijke arbeidsethiek
vergiftigden enerzijds de relaties
tussen de mijnwerkers (er werd van
elkaar gestolen als de raven) maar
anderzijds werden er tussen de
kompels levenslange vriendschappen
gesmeed die zich uiten in een boeiend
verenigingsleven.
De mijn speelde daarin een bewuste
rol.
Het meest markante voorbeeld
daarvan zijn de verschillende
mijnploegen, met in orde van
belangrijkheid :
Thor Waterschei, Winterslag,
Beringen, Helzol, en Club Brugge….

Na de bovengrond : de ondergrond.

Spoor op weg naar het kolenfront

vervoer in de mijngangen

Aan het kolenfront

wikipedia

wikipedia
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Het transport van de gewonnen kool
brengt ons terug bij het uitgangspunt
van ons bezoek

Het contrast dat wij ervaren tijdens deze uitstap tussen het Limburgse mijnverleden
en het heden van de Corda Campus is enorm :
-hard fysiek labeur in slaafse arbeidsverhoudingen, gevaarlijk en ongezond,
tegenover
-innoverende, intellectuele, affirmerende (geloof maar, ook vermoeiende) arbeid met
veel aandacht voor levenskwaliteit.
Tempora mutantur, nos et mutamur in illis !

Gelukkig maar.

We verlaten de mijnsite van Beringen voor de laatste halte van deze krokusuitstap :
restaurant Mélange te Genk.
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Donderwolken, regenvlagen, strenge,
grauwe gevels, grijs en bruin en zwart,
een pad in staal naar nergens,

Niet voor je plezier,
werken in de mijn omdat het moest,
struggle for live
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18.30 uur AAN TAFEL
Degustatie van een 4 gangen
verrassingsmenu in
Restaurant Mélange,
Hooiweg 51, 3600 Genk

-enkele hapjes bij het aperitief

-voorgerechten

-tussengerecht
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In de arcadische setting van restaurant
Mélange kent ons krokusdiner een
bucolisch verloop : gelardeerd met
gastronomische hoogtepunten wordt er
gekeuveld over koetjes en kalfjes; en na
ontdekking door de dames in ons
gezelschap van onderstaand blazoen

-nagerecht

in de beste kamer van het restaurant,
komen ook het paardenbedrijf en de
paardensport ter sprake.

-hoofdgerechten

voor de
carnivoren

Aan alles komt echter een einde !

voor de
ichtyofagen
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23.30 uur EPILOOG
De smakelijke maaltijd, de nakende
lente en waarschijnlijk ook de zwarte
nacht inspireren de protocolchef tot
een ietwat donker lentegedicht als
afsluiter van deze dag.
“Op het kerkhof
staat een wilg
te dromen in de zon.
Krokussen in bloei
omcirkelen de stam
alsof ze tot de dromer
willen zeggen:
wordt toch eens wakker
heb je ons al gezien
we vieren hier
het voorjaar,
zie onze gele hartjes
geopend naar de Zon
die ons ontvouwen heeft
als teken van de Hoop,
wij zijn wel even
dood geweest
maar kijk ons toch eens leven.
De dromerige wilg ontwaakt
van al dat jonge groen,
bekijkt de kleuren
wit, geel, paars,
de mooi gevormde hartjes
bedenkt hoe vaak
hij is gesnoeid en
weer is uitgelopen.
Hij groet de blijde krokussen
met buigend takgezwaai,
een zwarte kraai schrikt op.
Het kerkhof sluimert door,
wachtend de Grote Zomer.

”

Coby Poelman-Duisterwinkel
Gepubliceerd in de bundel "Het pinkstert!"
(2012)
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PROGRAMMA 2019
15 januari

Nieuwjaarsreceptie

19 februari

Jan Vaes : “Geschiedenis van de Nederlanden deel I”

07 maart

Krokusuitstap : Corda Campus Hasselt + Mijnmuseum Beringen

16 april

Sylvain Sleypen in tweespraak met ??? :
“De verbinding van de beide Limburgen”

21 mei

Notaris Nele Schotsmans : “Het nieuwe erfrecht “

18 juni

Jan Vaes : “Geschiedenis van de Nederlanden deel II”

10-11 augustus

Zomeruitstap naar Trier

17 september

Jan Vaes : “Geschiedenis van de Nederlanden deel III”

15 oktober

Verkiezingen & Besloten vergadering : Nico en Guy :
“Digitalisering van de Marnixring.”

19 november

Jan Vaes : “Geschiedenis van de Nederlanden deel IV”

13 december

Kerstfeest Brigand

21 januari 2020

nieuwjaarsreceptie
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Dinsdag 16 april 2019
Kasteel Wurfeld 19.30 uur

SYLVAIN SLEYPEN & GER ESSERS

DE VERBINDING VAN BEIDE
LIMBURGEN
Leden moeten afgemeld, partners en gasten moeten gemeld worden bij
DIRK SLAETS
+32. 89. 56 60 31
+32. 495. 26 60 31
dirk.slaets@telenet.be

LAND VAN LOON – NIEUW EYCK
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