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g meter hoge
Sahara gestart

De toren moet,een soort baken
worden in Bosland, het bossen-
complex in Noord-Limburg. "De
fùndering was al eerder gegoten,
maar.de voorbije maanden werd
in de ateliers van de aannemer
Kametal uit Halen hard gewerkt
om de onderdelen van de toren
te produceren en samen te stel-
len", zßg! schepen van Openbare
Werken Geert Jansen (Open Vld).
Ðe verdere montáge van de toren
gebeurt de volgende dagen vooral
nog op de grond. Daarna wòrdt
met de onderdelen in de hoogte
gewerkt. "De bouw kan wij snel
gaan, maar ook de omgehngs-
werken zijn belangrijk. Dus daar
kruipt alles bij elkaar nog wat tijd
in. Ergens in januari verwachten
we dat alles klaar is, afhankelijk
van het weer." De imposante con-
structie, ontworpen door architec-
tenbureau Ateliereen en MaMu
arcbitecten, beschikt over drie
platforms die een wijde blik op de

De werken zijn nu vooral op de
gron! bezig. FoTo GEFtvuu BnarN
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omgeving bieden, "Het onderste
platform is bereikbaar via een hel-
lend vlak, zodat ook mænsen die
minder goedte beenzijn, van deze
nieuwe Boslandattractie kunnen
genieten " vult burgemeester Peter
Vanvelthoven (sp.a) aan.

Touw
Het ontwerp vondinspiratie inhet
glooiende lijnenspel van de zand-
duinen die de Sahara kenmerken.
"Dit heeft geleid tot een opmêr-

Zo moet de toren er in januari uit zien. roro navL

kelijke materiaalkeuze voor de
gevel, namelijk touw", luidt het.
"Touw heeft een natuurlijke kleur
en uitstraling, maar is ook soepel
en relatief z\/aar, waardoor het
zal doorhangen. Door het afwis-

selend strak en los om de toren
te wikkelen, ontstaan de kenmer-
kende lijnen van de Sahara. Bij het
beklimmen van de trap kijkt de
bezoeker tussen de touwen door
naar het landschap."
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.hn G¡rrts b n¡fluo
uoordtfr il-uA
Jan Gen,rb (49)bde deuwe
wor¿frter vin il-VA Lommel. H[¡

voþt KrbVarÉen Boer op de
door üuüfie ¡eroepmctivtætþn
rþ f¿ûd<d üixgeëfr'0p ft
alçman ledenætgad€ring
in mrcmberuærd Jan Geurb
woruesteld. Jan is al 10 Jær
bestür$l¡d t'ij N-VA Lorffnd.
Sinds ä1_2 is h¡j OGfr4trr-

raadslkl", deelt het Lomr¡dw
partjbesù¡ur mee. @uß b vader
wn vijf kin&ren en net ab dþ
vrowv Cadþn uerp@krrd¡ge.
"Als r¡oozitterwll ik met ftze
grob enenünnÉlasÞ pbeg in
Lommel wrder weiler¡. Er is lpel
w¿tervadru in huis, mnruzijn.
ook veel nie¡wkqnens. lk wil een
ææ spelremcþr zijn en N-VA
ld&n ñærde çmeenbrailþ
vedrieziryen ¡n n18",aHus de
kersreßowotztüer. Gta)
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.tb Berinp æmeenbrd hedt
de nüeurcweg in de ved<aveling
øt de i,lóotd-Z¡khüæt de
.naar Hrshrman gegercn. fÞ
FJcsþrman was æn ltanihtdle
bij de lbon!0osßtaat lbt werd
zeker vanaf 1 557 lil 1Tî6 m
gefþemd. l¡ier werd het met
kaffiaÞ gegÞì/ens ærgeduid.
De naan bafgeleidvan &
persoonsnaam leymic ex(er)
mârs uùt1486. ß4
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Profect al klaar in januari
ln het Lommelse natuurgebied Sahara is deze week de bouw gestart van
& reeds lang geleden aangekondigde 30 mebr hoge uitkijkWen. Die
moetbeñsbn een indrulrwekkend panorama bieilen over deomgeying.
Het proiect zou al klaar zijn in januari. De btale kæþrþ worút geraamt
op 338.393 euro waarvan 26l.ffi euro wordt gefinancieerd door LSM
$.imlury Stert iteil)
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S.DELIGE MESSENSET
BERGHOFF

Snijden wordt puurgenot met de ergonomische en veilige handgrepen.
Elk lemmet werd bovendien met de hand geslepen en voorzien van een
kwaliteitslabel. De messen zijn gesmeed uit het beste roestvrij staal.

lnhoud set griþ houten blok + schil-/aardappelmesje + universeel mes 12 cm
+ universed mes 15 øn + koksmes + broodmes + uitbeenmes + messenslijper

BergHOFF"
De advigprijs is dè refeëpÉjs die de leveøncis meedel! æn de winkels die hd aÍjk€l rdrtopen


