ZIMMERPRIJZEN
2021-2022

academische zitting
Sint-Gummaruscollege | Lier
Kanunnik Davidlaan 10, 2500 Lier

vrijdag 7 oktober 2022
deuren 19 uur - aanvang om 19.30 uur

programma
verwelkoming
door de directie van het Sint-Gummaruscollege Lier
inleiding
door de heer Rik Verwaest, Burgemeester van Lier
voorstelling „Zimmerprijs“
door de heer Patrick d’Haens, voorzitter
Koninklijk Zimmertorencomité Lier vzw
voorstelling van de geselecteerde werken door de laureaten in
volgorde van presentatie:
Blotevoetenpad „Natuur-lijk!“ .................................BuSO De Regenboog
Parel, Robijn, Safer, Koraal
Aeneas & Dido................................................H. Hart van Maria Berlaar
Warre De Raet, Lena Hofman, Brecht Maes, Lowie Stuyven, Cobe Wolfs
Aerodynamica in het wielrennen ...........................................githo Nijlen
Lander Dillen, Lucas Vanden Heede
Afbraak van plastics ...............................................................githo Nijlen
Sid Meeussen, Jolan Pierlé
Domotica-systeem .......................................................................gti Duffel
Milan Van den Berg
Dovenonderwijs & gebarentaal..............................MSV-Lier de Populier
Fien Keersse

Heide Atelier.................................................................Heilig-Hartcollege
Paris Le Beer en Febe Troonbeeckx
Hnita Jazz ....................................................................Heilig-Hartcollege
Lennert Braspenningx, Jef Cambré, Julie Dupont, Morgan Matthew William
K(l)eerzijde, van de kledingindustrie ...................MSV-Lier De Populier
Linde Chantrain
Omgebouwde klassieke ets naar elektrisch ............................gti Duffel
Vic Van Der Hoeven
Solar phonecase ....................................................Sint-Gummaruscollege
Arthur De Bie, Lisa Malecki, Marie Moortgat, Inez Van Dijck
Speelburcht...................................................................................VTI Lier
Robbe Hofmans, Yaro Leysen

proclamatie van de resultaten en prijsuitreiking
uitreiking oorkonden aan de winnende scholen
afsluiting en dankwoord
uitnodiging tot de receptie
met dank aan het bestuur van het Sint-Gummaruscollege te Lier
voor de geboden gastvrijheid.

zimmertoren

comité

vzw

Gevolggevend aan de wens van Louis Zimmer om bij te dragen tot
de ontwikkeling van de jeugd en vooral het stimuleren van de
leergierigheid heeft het Koninklijk Zimmertorencomité Lier vzw
voor de veertiende maal besloten om, in nauwe samenwerking
met de schooldirecties in en rond Lier, een jaarlijkse wedstrijd in
te richten voor het stimuleren en belonen van verdienstelijke
leerlingen.
Dit initiatief heeft de bedoeling om meer aandacht te schenken
aan de activiteiten en resultaten van de opkomende generatie.
Wij hopen deze doelstelling te realiseren met het inrichten van
deze wedstrijd die moet gezien worden als een aanmoediging
voor de leerlingen van de derde graad van het secundair
onderwijs, en dit voor alle afdelingen.
Het bestuur van het Koninklijk Zimmertorencomité
Patrick d’Haens ........................................................bestuurder-voorzitter
mevr. Bertje Warson.................................................secretaris, bestuurder
August Valgaeren ................................................bestuurder-verslaggever
Peter Mutert .....penningmeester, wetenschappelijk adviseur, bestuurder
Paul Boënne ...............................................................................bestuurder
Walter De Keuster......................................bestuurder-technisch adviseur
Walter Leenaerts .......................................................................bestuurder
Marc Mariën...............................................................................bestuurder
Staf Savelkoels...........................................................................bestuurder
Jeff Van Camp ..................................................bestuurder-uurwerkmaker
Guido Van den Bogaert ..............................................................bestuurder
Luk Van den Brande...................................................................bestuurder
Sabine Leyzen ..........schepen van o.a. patrimonium en onroerend erfgoed
Dirk Roelens ................................................................aspirant bestuurder
Dirk Verschaeren ........................................................aspirant bestuurder
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