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SINT-TRUIDEN
Al meer dan 5.000 
bezoekers voor 
Truiense schaatsbaan

Shop & The City, de Truiense 
middenstandsvereniging, kan alvast 
terugblikken op een succesvolle 
eerste week voor de Truiense 
Nostalgie. Ondanks de inperking van 
het kerstconcept door de nieuwe 
coronamaatregelen, wist de 

Trudostad meer dan 5.000 bezoe-
kers te lokken. Met gezellige 
kerstverlichting, sfeervolle animatie, 
vele kerstinitiatieven en de open-
lucht schaatsbaan heeft Sint-Truiden
zowel voor jong als oud heel wat te 
bieden. (jcr)R

Nieuwe fietsbrug ‘De Langeman’ 
aan sluis in Godsheide is open
Maandagochtend is 
de fietsbrug in 
Godsheide, na meer 
dan een jaar wer-
ken, opengesteld 
voor fietsers. Wan-
delaars en automo-
bilisten moeten nog 
steeds de oude 
sluisbrug nemen. 
De nieuwe fietsbrug 
wordt een belangrij-
ke schakel in de 
fietssnelwegen.

D
e fietsburg kost 6,2
miljoen euro en is over
de hele lengte 6 meter
breed, in totaal 200
meter lang en bestaat
uit 6 brugdelen die sa-

men 500 ton wegen. “Qua bele-
ving wordt dit buitengewoon”,
zeggen gedeputeerde Bert Lam-
brechts (N-VA) en Frieda Bre-

poels, voorzitter van De Vlaamse
waterweg. “Fietsers rijden hier 10
meter boven het water en krijgen
zo een uniek zicht op het Albert-
kanaal aan de ene zijde en de slui-
zen en hun werking aan de andere
kant.”
“De bouw van deze brug illus-
treert helemaal waar we naar toe
willen: een veiliger fietsverkeer in

De brug kreeg de naam ‘Langeman’, omdat die naam zowel naar Hasselt zelf als naar de belangrijkste fysieke 
kenmerken van de brug refereert. FOTO  SVEN DILLEN
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Dirk Jacobs

Vlaanderen”, zegt minister Lydia
Peeters (Open Vld). “Op de sas-
brug was er te weinig plaats om
dat op een goede manier voor me-
kaar te krijgen. Voor fietsers is het
er bovendien gevaarlijk om op de
smalle rijstroken tussen het auto-
verkeer te laveren. Met een aparte
fietsbrug en daaraan gekoppeld 
de herinrichting van enkele fiets-

paden in de omgeving, is gezorgd
voor een vlotte, veilige en comfor-
tabele fietsverbinding.”
“We hebben meteen ook een ‘kla-
verblad’ voor de fietsers”, zegt 
burgemeester Steven Vandeput 
(N-VA). “Door deze fietsbrug, die
op een zo al erg drukke fietsroute
ligt, ontstaat een fietsverbinding 
tussen de universitaire campus in 
Diepenbeek, de onderwijscam-
pussen in Hasselt en Corda Cam-
pus via de Cordaroute (F702) die
we nu vorm gaan geven. Op deze
manier profiteren niet alleen de 
Godsheidenaren en Hasselaren, 
maar ook heel wat mensen uit 
buurtgemeenten van de snelle en
veiligere fietslinken.”

Kwakkel
De naamgeving van de brug heeft
niks te maken met ‘De Lange 
Wapper’ in Antwerpen en is dus
geen Hasseltse afgeleide daarvan.
“We hebben een wedstrijd georga-
niseerd waaraan 313 mensen heb-
ben deelgenomen”, legt gedepu-
teerde Lambrechts uit. “Vaak kre-
gen we suggesties die gelinkt 
waren aan het sas of de tragische 
vlotramp die in de buurt gebeur-
de. Maar ook de geografie speelde
mee, met voorstellen als Godshei-
de, Trichterheide en Kwakkel.
Uiteindelijk waren we het snel
eens over de naam ‘De Lange-
man’, die zowel naar Hasselt zelf 
als naar de belangrijkste fysieke
kenmerken van de brug refe-
reert.”

LOMMEL
Lommel verspreidt info via 
nieuwe digitale borden

Het stadsbestuur van Lommel 
plaatste zeven nieuwe infoscher-
men op verschillende locaties. 
Naast stedelijke info kunnen ook 
verenigingen hierop korte 
boodschappen verspreiden. Voor 
dit project werkte de stad samen 
met S-Lim. De schermen werden 
geplaatst op zichtbare locaties: 
aan het Huis van de Stad, bij 
Toerisme Lommel, aan de 
Veemarkt, op het Kerkplein, aan 
De Soeverein en aan het station. 
De informatie die op de scher-
men wordt getoond verschilt per 
locatie. Organisatoren die hun 
evenement willen promoten via 
de stedelijke communicatiekana-
len, dienen dat te registreren op 
www.uitinlommel.be of www.uit-
databank.be.

Leeuw Brutus 
gestorven

Iedereen kent Brutus (bijna 21
jaar oud) ondertussen wel. De
scheve kaak en de uitgetrokken
klauwen aan zijn voorste poten
waren blijvende bewijzen van een
zwaar circusleven waar in 2009 ge-
lukkig een einde aan kwam. In 
2010 kon leeuw Brutus eindelijk
naar Afrika vertrekken. “In het
Frans circus werd Brutus in beslag
genomen en dan overgedragen
aan een Franse dierenrechtenor-
ganisatie. Omdat in Frankrijk ner-
gens een opvang te vinden was, 
werd Brutus opgevangen door het
Natuurhulpcentrum”, weet Sil 
Janssen nog. Zelfs prins Laurent
kwam zich vergewissen van de

In 2010 bracht het Natuurhulp-
centrum leeuw Brutus over 
naar een opvangcentrum voor 
leeuwen in Zuid-Afrika. “De 
laatste maanden eiste de 
ouderdom echter zijn tol. In 
samenspraak met de lokale 
dierenartsen werd beslist om 
Brutus niet verder te laten 
afzien, en kreeg hij een 
spuitje”, zegt Sil Janssen van 
NHC. 

CIRCUSLEEUW
OUDSBERGEN
Roger Dreesen

toestand van de leeuw. “Voor ver-
zorger Bart een moeilijk afscheid,
maar een afscheid dat ervoor
zorgde dat Brutus nog meer dan

Brutus verbleef nog 10 jaar in een opvangcentrum in Afrika. FOTO NHC

10 jaar heeft kunnen genieten van
een enorm buitenverblijf onder de
Afrikaanse zon in het Paul Hart 
opvangcentrum”, besluit Sil.


