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ALS-patiënt uit Vosselaar 
presenteert Lotto-trekking

“Ons land telt tweehonderd nieuwe ALS-
diagnoses per jaar, wereldwijd zijn dat er
120.000. Maar voor de farmareuzen zijn
dat verwaarloosbare aantallen”, zegt Evy
Reviers, CEO van de ALS Liga. “Het geld
voor onderzoek moet dus van ergens an-
ders komen: van schenkingen. Vandaar on-
ze oproep aan de Belgische bedrijfswereld.
Enkel via meer wetenschappelijk onder-
zoek kunnen we ALS-patiënten opnieuw
een toekomst geven.” 

De Nationale Loterij gaf gisteren alvast het
goede voorbeeld en schakelde Jef één dag
in. De ALS Liga krijgt een deel van de 320
miljoen euro die de Loterij jaarlijks inves-
teert in humanitaire en wetenschappelijke
projecten. Jef is een van de vier ALS-patiën-
ten die zich al kandidaat stelden voor het
project. Ook Liesje (44), Christian (49) en
Daniël (53) bieden hun diensten aan en de-
len hun cv online. “Ondanks mijn verlam-
ming wil ik graag werken voor ALS, omdat
er dringend een remedie gevonden moet
worden”, zegt Jef, die recent nog zijn ver-
haal deed in uw krant. “Een lichaam dat

Een opmerkelijke gast naast Sophie 
Dewaele (44) op Eén gisteravond: de 69-
jarige Jef Nijsmans uit Vosselaar mocht mee 
de Lotto-trekking presenteren. De ALS-
patiënt vroeg zo opnieuw aandacht voor een 
campagne van de Belgische ALS Liga, de 
#WorkForALS-challenge. Die wil patiënten 
één dag binnen bedrijven laten werken om 
geld in te zamelen voor het onderzoek naar 
de ongeneeslijke spierziekte.

ÉÉN
Jef Nijsmans vraagt aandacht voor campagne

stilaan doodgaat met alleen het hoofd dat
blijft leven, dat wens je echt niemand toe.
Zolang ik leef, wil ik dus blijven strijden.
We zoeken natuurlijk jobs waarbij je niet
moet bewegen. Een museumbewaker, een
tekenmodel of een cameratoezichter, dat
zijn taken die we nog kunnen uitvoeren.”

Jef en zijn collega’s vragen CEO’s zoals Jef
Colruyt (Colruyt Group), Wouter Torfs
(Schoenen Torfs), Gert Verhulst (Studio
100), Dominique Leroy (Proximus Group)
en anderen om samen met hun werkne-
mers deel te nemen aan de actie. (dvg)
i workforals.be

Jef Nijsmans assisteert Sophie Dewaele bij 
de Lotto-trekking. FOTO VRT

Adele, Sam Smith, Madonna en Tina Tur-
ner. Al deze grote namen leverden reeds de
titelsong voor een James Bond-film en het
wordt almaar waarschijnlijker dat de vol-
gende in de rij Dua Lipa wordt. Haar naam
circuleert al een tijdje, maar volgens de bas-
sist van de groep Years & Years wordt het
zeker de Britse van Albanese afkomt. Bas-

sist Mikey Goldsworthy praatte tijdens een
interview op de Britse Radio 5 stomweg
zijn neus voorbij. “Ik ging ervan uit dat ze
ons zouden vragen, maar ze hebben Dua Li-
pa nu al”, zei de man. Gevolgd door: “Oei!
Had ik dat niet mogen zeggen?” De volgen-
de Bond-prent wordt pas in 2019 in de bio-
scopen verwacht. (jdr)

“Dua Lipa zingt titelsong nieuwe film”JAMES BOND
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Thuis-acteur Mathias Vergels (26) en zijn
echtgenote Julie Houtman (26) zijn zopas
de fiere ouders geworden van hun eerste
kindje. Het gaat om een jongen die de naam
Emile kreeg. De nieuwste aanwinst in het
jonge gezin verkeert in goede gezondheid.
Emile woog 2,9 kilo en meet 48 cm. Opmer-
kelijk: Julie zette beelden van de baby op

Instagram, maar wel op een privéaccount
dat enkel voor vrienden en familieleden
toegankelijk is. Mathias kan volop genieten
van zijn zoon, want de opnames van Thuis
liggen enkele weken stil door de zomer-
stop. De opnames van de film De Collega’s
2.0, waarin hij meespeelt, zijn ook
klaar. (tove)

Mathias Vergels papa van zoontje Emile‘THUIS’
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Evi Hanssen (39) heeft een nieuwe man in
haar leven. De wat, waar, wanneer en hoe
houdt de mama van Scout (9) en Mac (7)
voor zichzelf, maar de wie is, mag wel ge-
weten zijn. Kurt Loyens maakte naam en
faam als artdirector en productiedesigner.
Hij ontwierp en bouwde onder meer de sets
voor films als Groenten uit Balen en de
Vlaamse en Amerikaanse versie van Loft en
voor series als Van Vlees en Bloed, De Roden-
burgs en Salamander. Vorig jaar won hij nog

een Ensor voor beste artdirector voor zijn
werk aan de Nederlandse film Storm. “Ik
had niet verwacht dat ik dit nog zo zou mee-
maken”, zegt de presentatrice. “Het is nog
pril, maar het voelt heel goed.” Ook profes-
sioneel blijft het haar voor de wind gaan. Ze
heeft er net het tweede seizoen op zitten
van Het Heilig Huis van Hanssen, haar radio-
programma op Joe, en heeft televisieplan-
nen op stapel staan. En ook in Nederland is
ze niet van het scherm weg te branden. (cka)

Evi Hanssen opnieuw verliefdSHOWBIZZ
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De Nederlandse versie van De Slimste
Mens ter Wereld heeft een bedenkelijke pri-
meur beet: voor het eerst in de geschiede-
nis van het programma speelde een kandi-
daat zo slecht dat die halverwege de quiz
niet meer verder kon spelen, wegens een
gebrek aan speelseconden. Het overkwam
zanger Pete Philly (38), die na de puzzel-

ronde op aandringen van de presentator
zijn tijd stopte op de laatste seconde. Bij 0
seconden lag hij immers uit het spel. Pre-
sentator Philip Freriks gaf daarop alle kan-
didaten 30 extra seconden, zodat Philly op-
nieuw kon meespelen. Op sociale media
werd Pete al snel met de grond
gelijkgemaakt. (tove)

De Domste Mens is een NederlanderTELEVISIE

FOTO KRO/NCRV

FOTO HILDE LENAERTS

worden gefilmd. Er moeten ook
44 portretjes van die B&B’s en
beelden uit de streek ingeblikt
worden. Dat is arbeidsintensief.”

Van grote onaangename verras-
singen is men in al die jaren ge-
spaard gebleven. “Al hadden we
soms vertragingen met een
vlucht, of een familielid van een
deelnemer dat plots overleed. Of
iemand die ziek was. Soms lossen
we dat op door een deelnemer uit
een andere geplande week te wis-
selen.”

Positief in beeld
Eind augustus zullen er 396

B&B’s de revue gepasseerd zijn in
Met Vier in Bed. “Dit is al onze ne-
gende reeks, maar er blijven
steeds nieuwe B&B’s de deuren
openen”, zegt Pakula. “Het is voor
ons zelfs makkelijker geworden

VTM

Iedereen ontspant, behalve de  filmploeg
Vroeg uit de veren, goed plannen en véél reizen: het harde werk achter ‘Met Vier in Bed’

Vandaag trekt Met Vier in 
Bed voor de laatste keer 
deze week naar Lim-
burg. FOTO VTM

Anja Pakula
Eindredacteur 

“Niet iedereen zit 
te wachten op 

een cameraploeg 
naast zijn bed.”

om mensen over de streep te trek-
ken. Dat komt omdat de toon van
het programma gemoedelijker is
geworden. Ook de bekendheid
speelt mee. In het begin namen de
deelnemers vaak een afwachten-
de houding aan. Tenslotte is die
B&B hun broodwinning, dus is
het normaal dat mensen positief
in beeld willen komen. Nu ge-
beurt het zelfs vaak dat uitbaters
die we jaar na jaar benaderden
maar steeds weigerden, dan toch
plots overstag gaan. We krijgen
zelfs tips doorgespeeld voor een
volgende reeks, maar VTM heeft
nog niks beslist over een tiende
seizoen.”

i Met Vier in Bed, om 21u op VTM
TOM VETS


