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Het was Bie Van Gucht, interna-
tionaal bekend als keramiste, die
het idee had om met De Warmst-
se Kom te beginnen. Ze sprak er
met Nora Tilley over die meteen
enthousiast reageerde. Nora
werd in Vlaanderen bekend als
actrice bij met Mechels Minia-
tuur Theater en vooral via haar
rol als typiste Carolien Van Ker-
sebeke in de serie De Collega’s.
In april van dit jaar kreeg ze te ho-
ren dat ze leed aan Amyotrofi-
sche Laterale Sclerose, afgekort
als ALS. Een zenuwspierziekte
zonder hoop op genezing, waar-
bij de levensverwachting na de
diagnose gemiddeld 33 maanden
bedraagt. Samen met Veerle De
Wael (Rumst) en Nora Nuyts
(Duffel) werd de actie ‘De
Warmste Kom’ geregistreerd.
Nora Tilley is het gezicht van de
actie. “We stuurden de info over

ons initiatief door aan onze leden
en collega’s uit het keramiekwe-
reldje”, zegt Van Gucht. “Het
werd meteen trending op inter-
net. Ondertussen pikten een mas-
sa keramisten over gans Vlaan-
deren het initiatief op en boden
aan om hun medewerking te ver-
lenen. De actie groeit uit tot een
statement om ALS meer steun te
geven en een gezicht te geven.
We hoopten eerst op de verkoop
van 300 kommen, droomden van
500 kommen maar worden nu
overspoeld door initiatieven uit
andere ateliers, zelfstandige
draaiers en academies. Ik mag
gerust zeggen dat Vlaanderen
voor ALS draait.”

OPENBARE VERKOOP
De eerste kommen werden reeds
individueel verkocht maar er ko-
men ook officiële open ver-

koopsdagen. Zo vindt op vrijdag
30 november van 17u tot 21u en
op zaterdag 1 en zondag 2 de-
cember van 11u tot 17u in de La-
zaruskapel aan de Lazarusstraat
1 in Rumst een openbare ver-
koopdag plaats. Bie Van Gucht
staat dan met haar team, kera-
miekatelier Nora Nuyts en ande-
re vrijwilligers ter beschikking.

Op donderdag 13 december staat
een gelijkaardig evenement ge-
pland op de Grote Markt in Me-
chelen. Maar ook op verschillen-
de andere plaatsen in Vlaanderen
zijn verkoopsmomenten ge-
pland. Q (jewi) 

Meer info: https://als.be; 
biebamboo@hotmail.com

Keramisten steunen ALS-Liga met Warmste Kom
RUMST Q Ondanks het feit dat de Warmste Week dit jaar niet meer plaatsvindt in De Schor-
re blijven acties niet achterwege. Zo pakt Keramiekatelier Bamboo uit met de actie de
Warmste Kom. Een van hun leden, actrice Nora Tilley, lijdt aan deze aandoening. Potten-
bakkers uit gans Vlaanderen zegden ondertussen toe om ook op de kar te springen en zo
mee de ALS-liga te helpen steunen.

Nora Tilley en Veerle De Wael aan het werk in het Rumstse atelier.
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RUMST Q De ge-
meente Rumst her-
bergt duidelijk meer
kunstwerken dan
velen denken. Een
jaar geleden pakte
schepen Eddy Huy-
ghe en het gemeente-
bestuur uit met een
boek waarin tekst en
uitleg alsook een
afbeelding van een
zestigtal kunstwer-
ken van dergelijke
waren opgenomen.
“Ik had met de hulp
van een aantal lief-
hebbers een lijst
opgemaakt met maar
liefst 300 kunstwer-
ken die op openbare plaatsen te bewonderen zijn”,
zegt Huyghe. “Soms gaat het om bekende zaken,
soms om verborgen parels. Er was dus duidelijk nog
nood aan een opvolger.” Dus komt Eddy nu met een
vervolgboek op de proppen. Deel 2 telt opnieuw
eenzelfde aantal werken. Fotografen Guido De
Herdt, Bruno Marckx, Willy Vancolen en Ludo Van
den Sande schoten de mooiste beelden terwijl Huy-
ghe voor de teksten hulp kreeg van Melinda Nuyts
en Niko Van Kemseke. De werken zijn in (gemeen-
telijke) gebouwen of in het straatbeeld te zien.
Uitzondering daarbij is ‘De Hand van Sibezius’ dat
momenteel nog in een Brussels’ museum ligt. “Het
gaat om een offerhand uit de tweede eeuw na Chris-
tus die in het Romeins Veld werd gevonden”, zegt
Huyghe. “Het is de bedoeling dat deze later naar ons
museum Rupelklei komt.” Q (jewi)

Kunstboek krijgt vervolg

Eddy Huyghe met het tweede
kunstboek. (foto jewi)
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BRANDSTOFFEN
WIM VAN DEN BOSCH
Tel. 0478/65 95 55

info@brandstoffenwim.be
WWW.BRANDSTOFFENWIM.BE
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Luikersteenweg 62 • St-Truiden • T 011 70 55 00 • www.deblauwevogel.be
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French Riviera

Rondreis met Vlaamse gids !
1 centraal gelegen hotel

AFREISDATA 2019: 
9/4 (pasen)•30/4• 14 & 28/5•11/6• 3 & 24/9
INBEGREPEN:
vliegreis, lekkere volpension & alle excursies
INFODAG:
di. 11 dec. 15u in ons auditorium te St-Truiden
gratis toegang, wel even reserveren aub 

8 fijne dagen
vanaf: 

¤1.090

Nice - Cannes - St Tropez
Grasse - Monaco…

Laarstraat 11, 2840 Reet ° Tel: 03/844 41 22 of 03/844 55 44 ° ond. nr.: 0699573106

VERVOORT & WILLEKENS
Verzekeringen
ond. nr.: 0480006082

WORDEN SAMEN
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BEMA
Verzekeringen
Bankagent Crelan
ond. nr.: 0403662926
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JANSSENS S.
Pierstraat 348, 2630 Aartselaar 

038884256

www.mazda-janssens.be
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