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Einstein Telescope
onder drielandenpunt
betekent ook jobs jobs
jobs
01-02-18, 21.06u - Yannick Verberckmoes

Wetenschappers zijn deze week in
Luik samengekomen om na te denken
over een nieuw megaproject, waarvan
ze hopen dat het over enkele jaren
naar België komt: de Einstein
Telescope. Met dit stuk
wetenschappelijke spitstechnologie,
dat zwaartekrachtgolven meet,
zouden in ons land talloze banen
gecreëerd worden in de
technologische sector.
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kernreacties, zal de telescoop onder de
grond liggen, op 200 meter diepte.
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Financial Times-commentator Martin
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overleven? Dát is de vraag"

2

Alle gezondheidshypes ten spijt:
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vergrootte
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• Noors skiteam verstrikt in neonazirel door
Vikingsymbool op truien
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valreep opgeheven voor start
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• Robin Verheyen zingt met zijn saxofoon:
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• Nicolas Provost fotografeerde New York
een jaar lang: “Het was een zaak van leven
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• James Cooke: "In het begin vreesde ik dat
mensen me snel beu zouden zijn"
• Evi Hanssen: "Ik deed dit jaar te veel om er
nog gelukkig van te worden"
• Nicholas Arnst: "Als goochelaar ben je een
vreemde vogel. Ik toch, alleszins"
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• Brits model met hijab stapt uit L'Orealcampagne wegens verzenden van antiIsraëlische tweets
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• 'The dark side' is verborgen paradijs: Frans
skidorp Villaroger gaat voor groen
• Rillen van de kou: deze coole hotels zijn
niet voor doetjes
FOTOGRAFIE

• Danseres Aki Saito: "Klassiek ballet is meer
dan mooie schoentjes en tutu’s"
• Kunstenaar Michel De Windt: "Ooit slaag ik
erin om weer heel te worden"
• Filmmaker Bülent Öztürk: "Niemand snapte
dat ik nog nooit van The Beatles gehoord
had"
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