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Wilt u adverteren? Tel. 02 365 04 11 | Mail: west.brabant@roularta.be, Z.1. Researchpark 120 - 1731 Zellik (iedere werkdag van 8.30 tot 12.00 u en van 13.00 tot 17.00 u)

Het slotevenement De Warmste Kom met Me-
chelse chefs in Winterbar Mirage
Het was de Rumstse Bie Van Gucht, internatio-
naal bekend als keramiste vai haar atelier Bam-
boo, die het idee had om met De Warmstse Kom
te beginnen. Ze sprak er met Nora Tilley (Peu-
lis) over die meteen enthousiast reageerde. No-
ra werd in Vlaanderen bekend als actrice bij met
Mechels Miniatuur Theater en vooral via haar
rol als typiste Carolien Van Kersebeke in de se-
rie De Collega’s. In april van dit jaar kreeg ze te
horen dat ze leed aan Amyotrofische Laterale
Sclerose, afgekort als ALS.
“Intussen maakten honderden keramisten sa-
men meer dan 2.500 kommen voor deze actie.
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 ge-
rust zeggen dat Vlaanderen voor ALS draait.
Deze kommen worden op dit moment verkocht
op verschillende locaties in Vlaanderen maar
op donderdag 13 december organiseren wij als

kers op de taart een groot slotevent in de Winter-
bar op de Grote Markt”, zegt Veerle De Wael,
een van de initiatiefneemsters en de dochter van
de succesvolle ondernemer Jos De Wael. “Op
dit event kan ook lekker gegeten worden. Hier-
voor kunnen we rekenen op de medewerking
van de Mechelse chefs Isabella Cozzi, Zahia
Belkhiri, Christian (Cosma), Fatima (Couzina)
en last but not least Ken Verschueren.” 

POTTENBAKKERSFUIF
Deelnemers hebben daarbij keuze uit drie for-
mules met drie gerechtjes, al dan niet nog met
een kom. Dat eten moet je wel vooraf bestellen.
“Het Warmste-kom diner start om 18u. Tijdens
het diner zal Roos Van Acker plaatjes draaien
die door jullie aangevraagd kunnen worden ter
plaatse. We vervolgen de avond met stevige
dansnummers van 'The Great Pretenders' en
dansen verder tot in de late uurtjes zoals dat op
een echte pottenbakkersfuif hoort. Uiteraard
kan je ook gewoon komen feesten zonder eten
te bestellen.” Q (Patrick Poppe)

Info: www.als.be

“We mikken op 2.500 à 3.000 kommen”
MECHELEN Q Deze week vindt in de Mechelse Winterbar Mirage het slotevent van ‘De
Warmste Kom’ plaats, een knap initiatief ten voordele van de ALS Liga, in het licht van
Music For Life. Inmiddels gingen al meer dan 1.500 van de 2.500 kommen de deur uit.
Het kunnen er zelfs 3.000 worden.

Actrice Nora Tilley, het gezicht van de
actie, bij een aantal kommen.

MECHELEN Q Na de Zomer van Mechelen is er deze
winter opnieuw ‘Mechelen houdt je Warm’. En dat
betekent voor het eerst vijf volwaardige feestwee-
kends, met onder meer drie weekends Kerstmarkt
aan de Dijle, de terugkeer van de Schaatsboot en Me-
chelen in Vuur en Vlam. Op termijn moet in Vuur en
Vlam de Maanrock van de winter worden. De Me-
chelse Schaatsboot is zoals gezegd ook weer van de
partij. Op vrijdagavond 7 december vond alvast de
feestelijke opening van die Schaatsboot plaats en dat
gebeurde met een show met talenten van de Kunst-
schaats Academie Hivernia Mechelen. Zij brachten
verrassende acts in kerstthema met heel wat Mechel-
se schaatsers. Wie zelf ook een slippertje wil maken,
kan daarvoor nog tot 6 januari terecht. De schaat-
spiste is elke dag geopend, op weekdagen van 11 u.
tot 21 u. van vrijdag tot zondag een uurtje langer tot
22 u. Goed nieuws trouwens voor de fervente
schaatsers: er werd immers een tienbeurtenkaart in-
gevoerd en dus doen zij een goede zaak. Q (pp)

Schaatsboot weer geopend
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De schaatspiste is elke dag geopend.
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SINT-KATELIJNE-WAVER • 0473 200 200
Mechelsesteenweg 27E/002 • skw@cm-vastgoed.be
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Wil je ook weten wat je woning waard is?
GRATIS uitgebreide schatting van je woning! D
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Uw kostbaarheden 
zijn goud waard!

www.goudwisselkantoor.be
T  015 48 02 06

Nu ook in Mechelen!
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Leuvensesteenweg 338 I Boortmeerbeek
Tel. 015 52 03 60 I www.bedking.be

Open: weekdagen: 10u - 18u30  I za: 10u - 18u  I zo: open 14u - 18u
dinsdag en feestdagen gesloten

DE BESTE UITSTAP VOOR JE RUG!

GRATIS
MOTOR
t.w.v. €1.000*

*Bij aankoop van een 2 persoons lattenbodem. Zie voorwaarden in de winkel. DB551847J8

Puzzel en
win

een 
Apple iPhone XR

 Zie binnenin
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Een bruisende 
nieuwe buurt

Willebroek

MEER INFO
LEES JE
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Luikersteenweg 62 • St-Truiden • T 011 70 55 00 • www.deblauwevogel.be
Reisfamil ie Carl ier

Alle hoogtepunten: Lissabon, Porto, Sintra...

AFREISDATA 2019 (op zaterdag): 
13/4 (Paasvak.) • 11/5 • 25/5 • 1/6 • 6/7 • 7/9
INBEGREPEN:
Vliegreis, 4*-hotel, volpension, alle excursies
INFODAG:
vr. 18 jan. 15u in ons auditorium te St-Truiden
gratis toegang, wel even online reserveren aub 

8 fijne dagen

¤999

Portugal!
Rondreis met Vlaamse gids

afreizen van
juli & september
+ ¤100
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acmautogroep.be
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ONTDEK DE VERNIEUWDE

BRAS
ROMMELMARKT
MAANDELIJKS UNIEKE SFEER
NEKKERHAL MECHELEN
op 15 & 16 december (10-17u)

www.bras-rommelmarkt.be
bras-rommelmarkt

Inkom: 
€5 /65+: €3 /tot 12 j.: gratis! D

B
56

74
84

L8


