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AutomotiveCampusNL opent deuren tijdens Dutch Technology Week
HELMOND

Dutch Technology Week
(DTW) wordt van 31 mei tot
en met 7 juni voor de tweede
keer gehouden. Professio-
nals, scholieren, studenten en
technologieliefhebbers kun-
nen tijdens deze week erva-
ren hoe leuk en spannend het
is om mee te werken aan uit-
vindingen die de wereld ver-
anderen. 

De AutomotiveCam-
pusNL in Helmond is een van
de hotspots tijdens de High
Tech Ontdekkingsroute op
zaterdag 1 juni aanstaan-de.
Verschillende toptechnolo-
gie bedrijven in onze regio
geven tijdens de High Tech
Ontdekkingroute een kijkje

achter de schermen. Voor
jong en oud, voor studenten,
professionals en technologie-
liefhebbers. Deze dag zit vol
met verrassende ontdekkin-
gen voor iedereen; er is vol-
gens de organisatoren veel te
zien, te doen en te
beleven.Wie met eigen ogen
wil zien wat de automotive
sector te bieden heeft, kan op
zaterdag 1 juni van 11.00 tot
17.00 uur een bezoek bren-
gen aan de AutomotiveCam-
pusNL in Helmond. De
Campus zet één keer per jaar
haar deuren open voor het
publiek. Er zijn rondleidin-
gen, demonstraties van elek-
trische wagens en allerlei
andere activiteiten. De

bezoekers kunnen op deze
manier kennismaken met de
bedrijven op de Campus.
Deelnemers van de High
Tech Ontdekkingsroute op
de AutomotiveCampusNL
zijn onder andere; TNO,
Automotive leerlijn (M.A.C. ,
Fontys en ACE), Benteler
Engineering Services, DAF
Trucks N.V., University
Racing Eindhoven, VDL,
DuvedeC en Tesla.

AutoTech

Het Verbindingscentrum
Technific houdt op 6 juni
2013 in samenwerking met
de gemeente Helmond en de
AutomotiveCampusNL de
tweede editie van het Auto-

Tech Automotive en Tech-
niek Evenement.  In een, per
schoolgroep, twee uur
durend programma kunnen
leerlingen van groep 7 en 8
een aantal activiteiten doen
in het kader van automotive
en techniek. Bij de activitei-
ten staat centraal dat de leer-
ling vooral veel zelf moet
ervaren. Buiten automotive
techniek kan ook gedacht
worden aan het bewerken
van kunststoffen en metaal,
ict- en rekenactiviteiten en
chemische proefjes. Door
deze doe-activiteiten wil men
leerlingen inspireren en hen
ervan bewust dat techniek
uitdagend, spannend en
intrigerend is.

Meet Your Pro
Eveneens in het kader van

de Dutch Technology Week
houdt Fontys Hogeschool
Automotive op vrijdag 7 juni
aanstaande een meet-and-
greet dag tussen (aankomen-
de) studenten en het bedrijfs-
leven. 

Onder de noemer Meet
Your Pro zijn een groot aan-
tal leerlingen van het MBO,
HAVO en VWO uitgenodigd
om op de AutomotiveCam-
pusNL te ervaren hoe leuk
automotive is. Studenten,
decanen en docenten natuur-
kunde/techniek van de diver-
se opleidingen, vanuit heel
Nederland, worden die dag
over de Campus rondgeleid.

Verschillende studenten-
teams laten hun zelf ontwor-
pen en gebouwde racewa-
gens zien of vertellen alles
over de nieuwste ontwikke-
lingen op het gebied van
mobiliteit en elektrische
voertuigen. Bezoekers krij-
gen de mogelijkheid kaarten
voor de F1 Grand-Prix in Bel-
gië te winnen door in een rij-
simulator op te nemen tegen
ex F3-coureur Hannes van
Asseldonk. 

Daarnaast zijn diverse
bedrijven van binnen en bui-
ten de regio uitgenodigd om
deel te nemen aan deze dag
door aanwezig te zijn met een
stand en/of een demo(voer-
tuig).

Henk Hanssen debuteert met roman ‘Een kwestie van Zelfbehoud’

‘Ervaringen in Libanon 
heb ik nooit losgelaten’

REGIO
Lierop staat met het onlangs

verschenen boek ‘Een kwestie
van zelfbehoud’ op de literaire
kaart. De roman, van de hand
van oud-Lieroppenaar Henk
Hanssen, speelt zich voor een

van één ding droomt: als jour-
nalist de wereld veroveren.
Aan de hand van zijn stappen
naar volwassenheid wordt de
lezer geconfronteerd met de
gevolgen die het maken van
keuzes met zich meebrengen.

Het verhaal speelt zich begin
jaren tachtig af. Hoofdper-
soon Koen Donkersloot ver-
ruilt Moorsel, zoals Lierop in
de roman wordt genoemd,
voor Utrecht om er te gaan stu-
deren aan de School voor Jour-
nalistiek. 

Daar ontmoet hij de excen-
trieke Sybrand Sax, een mede-
student met een cynisch
wereldbeeld, die wijsheden en
aforismen debiteert. Het twee-
tal laat zich niet onbetuigd als
het gaat het leveren van kri-
tiek, en jaagt een aantal men-
sen tegen zich in het harnas.
Een studievrij semester (Hans-
sen: “Toen kon dat nog.”)
wordt door het duo gebruikt
om naar Zuid-Libanon te gaan
om daar een reportage te
schrijven over een Nederlands
Unifil-detachement dat
betrokken zou zijn geweest bij
ernstige incidenten.

Hanssen grijpt sterk terug
op eigen ervaringen. Sterker
nog, met een beetje goede wil
kan hoofdpersoon Koen Don-
kersloot worden gezien als het
alter ego van Hanssen. Niette-
min is het uitgangspunt van de
auteur geweest om fictie te
schrijven. 

Het resultaat is een roman
met sterk autobiografische ele-
menten; het destillaat van 30
jaar oude herinneringen.
Hanssen: “De ervaringen die
ik had opgedaan in Libanon
heb ik nooit losgelaten. Toen
al dacht ik: hier ga ik ooit nog
iets over schrijven. Uiteinde-
lijk is het nooit de bedoeling
geweest om er een soort van
documentaire van te maken,
hoewel dat wel het oorspron-
kelijk uitgangspunt was. We
wilden scoren met een repor-
tage, en hebben ook een en
ander gepubliceerd. Maar

deel af in het Koepelkerkdorp,
maar ook Eindhoven en Hel-
mond zorgen voor een regio-
nale insteek.

In Lierop is het boek ‘Een
kwestie van zelfbehoud’ het

gesprek van de dag. De net ver-
schenen roman, waarin Lierop
wordt omschreven als ‘een
dorp dat in de schaduw van
een grote  koepelkerk lag te
soezen’, vertelt het verhaal van
een Brabantse jongen die maar

Henk Hanssen

over de reis, en alles eromheen,
was zoveel meer te vertellen.
Dat heb ik uiteindelijk verpakt
in de roman. Ja, dat het verhaal
is gepubliceerd, stemt me
tevreden”, zegt Hanssen.

‘Een kwestie van zelfbe-
houd’ vertelt een verhaal over
veranderende wereldbeelden
en betrokkenheid, maar ook
over het maken van (morele)
keuzes. Een idealistische wat
naïeve hoofdpersoon wordt
gelouterd door zijn ervarin-
gen. Hanssen: “De jonge held
uit Moorsel wordt een iro-
nisch observator.”  Wat als een
vriendenreis begon, loopt uit
op een confrontatie tussen
morele opvattingen, levensfi-
losofieën en fysieke kracht.
Dat er voor Eindhoven, Hel-
mond en Lierop een rol is weg-
gelegd, zal de lezer uit de regio
deugd doen. 

Als hij eenzaam en verlaten
in een Zuid-Libanese kerker
ligt, vallen het personage Koen
Donkersloot herinneringen te
binnen aan de lange mars die
hij ondernam, als kleuter,
nadat hij door zijn moeder op
de Demer was kwijt geraakt,
een mars dwars over het net

aangelegde plantsoen dat de
John F. Kennedylaan in tweeën
spleet, op zijn nieuwe, enkel-
hoge schoenen, langs het Air-
borne-monument, naar het
nieuwbouwhuis in Woensel.
Het arme wagenmakersgezin
waarin de vader van de hoofd-
persoon opgroeide, de middel-
bareschooltijd op het Carolus
Borromeus, zijn stage bij het
Helmonds Dagblad, schetst
een beeld van Helmond. Henk
Hanssen: “In Lierop heb van
mijn achtste tot mijn achttien-
de gewoond; ik ben er opge-
groeid.” Hanssen, al weer een
tijd woonachtig in Hilversum,
heeft Brabant nog altijd in zijn
hart gesloten.

Een kwestie van zelfbehoud
is verschenen bij uitgeverij de
Bezige Bij. “Je kunt aan alles
merken dat je met een van de
beste uitgevers van Nederland
te maken hebt”, zegt Hanssen.
Twee jaar geleden kreeg hij een
contract aangeboden nadat hij
een paar hoofdstukken had
toegezonden. “En ik heb ook
al een contract voor nummer
twee!”, lacht de auteur.

Rob Weekers


