
Op vrijdag 16 januari overleed Marc 
vanhauter op 64 jarige leeftijd na een 
lange strijd. De afgelopen maanden bleef 
hij heel hard vechten, tot op het laatste 
had hij nog zo’n ‘goesting’ in het leven. 

Hij kwam in 1991 in dienst van de pro-
vincie Antwerpen en stond mee aan de 
wieg van het provinciearchief. Marc kon 
de deputatie en het management overtui-
gen van het belang van een goed archief-
beheer voor de organisatie. Hij zorgde er 
mee voor dat in 2004 een archivaris aan-
gesteld werd. 

Tot vorig jaar was hij secretaris en pen-
ningmeester van KAPA (de Kring van 
Archivarissen in de Provincie Antwerpen), 
een vereniging waar hij zich met veel 
liefde en enthousiasme voor inzette. Zo 
organiseerde hij de tweejaarlijkse uitstap 
naar collega archivarissen in Nederland 
om de uitwisseling van kennis te bevor-
deren. Marc was een goede bekende in 
Nederlandse archiefkringen. 

Marc was ook bekend en geliefd binnen 
de sector van de amateurkunsten, als 
jarenlange logistiek begeleider van de 
organisatie koor- en orkesttornooien.

Marc was sociaal actief zowel binnen als 
buiten de provincie; hij was vakbonds-
afgevaardigde voor de ACOD en actief 
lid van de organisatie Cunina. Vanuit zijn 
overtuiging en oprecht sociaal engage-
ment nam hij het altijd op voor de kwets-
bare in de samenleving. Hij stond altijd 
voor iedereen klaar. 

Marc was bij de collega’s gekend als “de 
man met de strik”. Hij was heel geliefd 
omwille van zijn goede humeur, positieve 
ingesteldheid en grote hulpvaardigheid. 
Marc was een levensgenieter. Hij overleed 
aan de vooravond van zijn pensioen waar-
voor hij nog zoveel plannen had. Eén van 
zijn grote dromen was een laatste grote 
reis naar Peru.

We zullen hem missen.

Caroline Van Camp
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Spaar je batterij!

Ilse Depré, De Bib leuven

Tablets en smartphones zijn dagdagelijkse tools 
geworden, waar we liever niet zonder vallen. 
Daarom enkele tips om energie te besparen. 

Ga naar Instellingen > Algemeen > Gebruik > 
Batterijgebruik (iOS8), Instellingen > Toestel-
info > Batterijgebruik of Instellingen > 
Accu (Android) om je batterijverbruik 
te monitoren. Schakel functies zoals 
3G, Bluetooth en GPS/locatievoorzie-
ning pas aan als je ze echt nodig hebt. 
Activeer de Vliegtuigmodus om met 
één knop alle dataverkeer (ook wifi) 
uit te schakelen, maar wel nog naar 
een film te kijken of een boek te lezen. 

Verminder de helderheid van je scherm, en 
gebruik een donkerkleurige achtergrond. 
Verklein de schermvergrendeltijd, en verminder 
het geluidsvolume. Laat niet te veel apps naast 
elkaar draaien, maar sluit ze volledig. Vermijd 

ook dat apps op de achtergrond synchronise-
ren en informatie binnenhalen, via Instellingen 
> Algemeen > ‘Ververs apps op achtergrond’ 
(iOS) of Instellingen > Gegevensgebruik > 
menuknop > ‘Gegevens automatisch synchro-
niseren’ (Android). Activeer zo weinig mogelijk 

widgets, want die maken regelmatig 
verbinding met het internet en kos-
ten energie. 

Laat de batterij nooit te warm worden: 
leg je toestel niet in de zon of op de 
verwarming en haal het uit het hoesje 
bij het opladen. Wacht bij een lithium-
ion batterij niet tot die volledig leeg 
is, maar herlaad sneller (bijv. bij 20%). 

Gebruik het toestel beter niet tijdens het opla-
den, en haal het uit de oplader zodra de batterij 
weer op 100 procent staat.

> Meer info en nuttige app: http://bibidee.blogspot.com
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