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HET BELANG VAN STAGE
Het Belang van Limburg is een 

krant, namelijk een dagblad, die 

heel populair is in de provincie 

Limburg. Het blad heeft een 

oplage van bijna 100 000 

exemplaren. De krant werd 

opgericht in 1879 en heette toen 

Het Algemeen Belang der 

provincie Limburg.  Sinds 1933 

draagt de krant haar huidige 

naam. Het Belang van Limburg is 

samen met De Standaard, Het 

Nieuwsblad, de Gazet van 

Antwerpen en De Gentenaar 

sedert het jaar 2013 lid  

geworden van het Belgisch 

mediabedrijf Mediahuis.

Het lidmaatschap van dit bedrijf 

biedt veel mogelijkheden aan 

het dagblad. De huidige 

hoofdredacteur van de krant is 

Ivo Vandekerckhove. Het dagblad 

focust zich vooral op de 

belangrijke gebeurtenissen in de 

regio Limburg. Er wordt eveneens 

buitenlands nieuws vermeld maar 

dat krijgt niet zo’n grote aandacht 

van de journalisten in vergelijking 

met het nieuws uit de regio. 

(Šmídová Monika)

Het Belang van Limburg 

als het centrum van de 

gebeurtenis 

Op dinsdag 16 augustus zijn we onze stage 

begonnen. Eerst hebben we kennis gemaakt met de 

hoofdredacteur Ivo Vandekerckhove en andere 

redacteurs en hun taken. 

Vervolgens hebben we aan de redactievergadering 

deelgenomen. We hebben ook een opdracht 

gekregen: het schrijven van een artikel. Om even meer 

inspiratie te kunnen krijgen, hebben we met onze gids, 

Johnny Put (fieldmanager van HBVL), een uitstapje 

gemaakt. We hebben C-MINE bezocht. Dat is een 

voormalige steenkoolmijn die nu een modern 

ontwikkelingscentrum is geworden. Daar kan je 

bijvoorbeeld terecht in een grote bioscoop, de Media 

& Design Academie en een cultuurcentrum. C-MINE 

bewijst hoe het verleden en de toekomst kunnen 

samengaan. De tweede dag was ook heel intensief en 

evenzeer interessant. Na de redactievergadering zijn 

we naar de drukkerij gegaan, waar elke nacht de 

exemplaren van Het Belang van Limburg worden 

afgedrukt. Het was indrukwekkend om zo’n proces te 

kunnen zien. Later zijn we naar TV Limburg gegaan die 

met het dagblad samenwerkt. Daar hebben we een 

rondleiding gekregen. De hele stage was heel boeiend, 

we hebben zoveel bijgeleerd! Hier rechts kunnen jullie 

ons artikel zien, dat vandaag in de krant zal 

verschijnen. (Włodek Magdalena)

Niet zonder de reden heet onze poster ‘Het belang van stage’. De stage heeft ons namelijk een grote 

kans geboden om de bedrijfswereld te ontdekken en zich nog verder in de Vlaamse cultuur te 

verdiepen. De kennismaking met innovatieve benaderingen van verschillende levensgebieden, zoals het idee 

van de ‘smart city’ en de veranderingen door de jaren heen, liet ons zien dat ook het verleden als 

inspiratiebron beschouwd kan worden. Dankzij de verzameling van informatie en het schrijven van het artikel 

zelf konden we twee dagen in de schoenen van een journalist staan. Ook de uitstapjes binnen regio Limburg 

en het volgen van het productieproces van de krant vanaf de eerste stap zorgden voor een verrijking. Het was 

kortom een onschatbare ervaring, die we zeker in de toekomst zullen kunnen gebruiken. (Andała Matylda)
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