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Bie Van Gucht (68) is internatio-
naal bekend als keramiste. Heel
vaak vertoeft ze voor haar naar ei-
gen zeggen uit de hand gelopen
hobby ook in het buitenland. In
Rumst stampte ze twintig jaar ge-
leden haar eigen keramiekorgani-
satie uit de grond: Bamboo.

Haar organisatie telt zestig per-
sonen die in het atelier in en rond
de Lazaruskapel in Rumst hun
creativiteit komen botvieren. Drie
jaar geleden vervoegde ook actri-
ce Nora Tilley (66) de groep. Het
was al langer haar droom om
zich, wanneer ze meer tijd vrij
had, via het pottenbakken crea-
tief uit te leven.

De Collega’s 2.0
Nora werd in Vlaanderen be-

kend als actrice bij het Mechels

Nora Tilley met Veerle De Wael, een van de initiatiefnemers van de 
actie die in het kader van De Warmste Week wordt georganiseerd.

RUMST, MECHELEN 

Miniatuur Teater (MMT) en voor-
al via haar rol als typiste Carolien
Van Kersebeke in de serie De Col-
lega’s. In april van dit jaar kreeg
ze de melding dat ze aan ALS
lijdt: een zenuw-spierziekte zon-
der hoop op genezing, waarbij de
levensverwachting na de diagno-
se gemiddeld 33 maanden be-
draagt.

Het betekent dat haar rolletje in
de aangekondigde film De Colle-
ga’s 2.0, in een regie van Jan Ver-

heyen, het afscheid van haar col-
lega’s zal betekenen. Niet alleen
bij hen, maar ook bij de collega’s
van Bamboo sloeg het nieuws in
als een bom. Bie Van Gucht lan-
ceerde het idee om in het kader
van De Warmste Week van Studio
Brussel een steunactie op poten te
zetten.

Samen met Veerle De Wael uit
Rumst en Nora Nuyts van het Ke-
ramiekatelier in Duffel werd de
actie ‘De Warmste Kom’ opge-
start. Het doel: zoveel mogelijk
keramieken kommen verkopen
om onderzoek naar ALS te finan-
cieren. Ook Nora was meteen erg
opgezet met de actie. Ze stelde
voor om het gezicht van de actie
te zijn omdat ze ook keramiste is
en als bekende Vlaming heel wat
mensen kan bereiken.

“Er is weinig geld voor onder-
zoek naar ALS, of voor steun”,
zegt Bie Van Gucht. “We stuurden
de info over ons initiatief door
aan onze collega’s uit het kera-
miekwereldje. Ondertussen pikte
een massa keramisten over heel
Vlaanderen het initiatief al op.
Heel wat mensen boden aan om
mee te werken.”

“De actie groeit uit tot een state-
ment om ALS meer steun te geven
en een gezicht te geven. We
droomden van vijfhonderd kom-
men, maar worden nu overspoeld
door initiatieven uit andere ate-
liers, zelfstandige draaiers en aca-
demies. Heel Vlaanderen draait
voor ALS, zo lijkt het.”

Grote Markt in Mechelen
Ondertussen zijn de eerste kom-

men individueel al verkocht. Een
eerste officiële open verkoop
vindt plaats op vrijdag 30 novem-
ber (van 17 tot 21u) en op zater-
dag 1 en zondag 2 december (van
11 tot 17u) in de Lazaruskapel in
de Lazarusstraat 1 in Rumst. Bie
Van Gucht staat dan met haar
team, het Keramiekatelier van

Nora Nuyts en andere vrijwilli-
gers ter beschikking. Op donder-
dag 13 december staat een gelijk-
aardig evenement gepland op de
Grote Markt in Mechelen. Maar
ook op verschillende andere
plaatsen in Vlaanderen zijn ver-
koopmomenten gepland.

De enorme respons maakt dat de

“Wat een klompje klei toch 
allemaal teweeg kan brengen”

Actie van actrice en ALS-patiënte Nora Tilley om ALS Liga te steunen krijgt bijval in heel Vlaanderen

Het keramiekatelier Bamboo 
in Rumst is gestart met de actie 
‘De Warmste Kom’. Actrice Nora 
Tilley, lid van de vereniging, is 
het boegbeeld van het initiatief. 
Ondertussen springen pottenbak-
kers uit heel Vlaanderen op de kar 
om de ALS Liga België te steunen.

Actrice Nora Tilley wendt haar bekendheid graag aan om de actie nog 
meer bekendheid te geven. FOTO'S JEF WIJCKMANS

Bie Van Gucht
Bedenkster actie

‘‘Er is 
weinig geld
voor ALS-
onderzoek.

Met onze actie, die 
al door een massa 
keramisten wordt 
gesteund, kunnen 
we ons steentje 
bijdragen.’’
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initiatiefnemers ervan dromen
om ruim 20.000 euro bij elkaar te
kunnen krijgen. “Ongelofelijk wat
een klompje klei kan doen en hoe
solidair de keramisten zijn”, be-
sluit Bie Van Gucht.

i biebamboo@hotmail.com, 
www.als.be

jonge misdienaar dacht dat er een
Latijnse inscriptie op het bord
stond.

“Toen de kerk werd opgeknapt,
werd het pas duidelijk dat het om
een Engelse tekst ging”, zegt Ma-
rivoet. “Het bord, dat gesneden
werd uit een jerrycan, zegt dat de
soldaten onze kerk een mon-
strans, een kelk, een velum en een
wierookvat hebben geschonken.
Helaas hebben we van die ge-
schenken niets kunnen terugvin-
den. Bij het bord hebben we nu
een vertaling gezet en achteraan
in de kerk krijgt het een plaats
naast andere gedenkplaten voor
de oorlogsslachtoffers.”

De gedenkplaat hing vroeger er-
gens verstopt in de buurt van de
preekstoel. Frans Marivoet, die
zich verdiept in de Emblemse ge-
schiedenis, weet nog dat hij als

De Emblemse Sint-Gummaruskerk 
wordt toegankelijker voor 
rolstoelgebruikers, krijgt een 
bank voor de deur en tegen de 
muur waar de oorlogsslachtoffers 
worden herdacht, komt een 
herdenkingsplaat die in maart 
1945 werd geschonken door 
Amerikaanse soldaten. Redenen 
te over om komende zaterdag 
3 november vanaf 14u in de kerk 
te verzamelen.

Gedenkplaat, zitbank en rolstoelvriendelijke toegang

Driedubbel feest in 
Sint-Gummaruskerk

Britse en ook Amerikaanse sol-
daten waren in de oorlog in Em-
blem in de jongensschool gele-
gerd om het luchtafweergeschut
te bemannen dat vliegende bom-
men uit de lucht moest halen. Dat
begon in oktober 44. In november

werden de Britten vervangen
door Amerikanen. “Die moesten
door het Duitse Ardennenoffen-
sief ginder gaan helpen”, zegt Ma-
rivoet. “Later namen de Britten
het weer over. In januari 1945
zorgden de Amerikanen van het

EMBLEM 126th AAA Gun Battalion weer
voor onze verdediging. Ze ston-
den van Lier tot Viersel opgesteld
op de dijk van het Netekanaal. De
eenheden hielden onderling een
competitie om de meeste bom-
men neer te halen. In totaal vielen
er negen V1’s en vier V2’s op Em-
blem. De zwaarste inslag was die
van 26 februari 1945, op de hoek
van de Ranstsesteenweg en de
Schranshoeveweg. Dat kostte drie
mensen het leven en zes wonin-
gen waren volledig vernield. In
maart ’45 verlieten de Amerika-
nen Emblem en toen lieten ze hun
geschenken en bord achter.”

Pastoor Jan Helsen onthult het
gedenkbord, maar naast oorlogs-
herinneringen is er zaterdag ook
aandacht voor twee andere za-
ken. Eerst en vooral werd de toe-
gang tot de kerk verbeterd voor
mensen die minder mobiel zijn.
Voor de kerk wordt ook een nieu-
we bank in gebruik genomen. Na
afloop worden alle aanwezigen
uitgenodigd voor een drink. (sl)

De gedenkplaat die Frans Marivoet en het kerkbestuur hebben opge-
waardeerd, krijgt een nieuwe plek in de kerk. FOTO SYLVAIN LIEKENS


