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IN ONZE GEDACHTEN
Nora was een zeer fijne en lieve dame met heel veel
moed en warmte. Zo zal ze ook eeuwig in onze gedach-
ten blijven. Een groot verlies. Veel sterkte voor haar part-
ner Jean-Pierre, de kinderen en kleinkinderen in deze
moeilijke dagen. Onze oprechte deelneming.
Veerle Driesen

KLASSEDAME
R.I.P. Nora. Wat een klassedame was dat toch. Rode wijn
wordt beter met de jaren, Nora werd mooier met de
 jaren. 
Hans Van Eeckhout, Oudenaarde

LICHTPUNTJE
Rust zacht, lieve Nora. Wat heb ik je altijd graag zien
 spelen. Wat een talent, en ook altijd een warme uitstra-
ling. Gelukkig was je goed omringd tijdens jouw laatste,
moeilijke periode. Je zal door velen gemist worden! Veel
sterkte aan jouw gezin, familie en vrienden. Hier bene-
den zal je altijd een warme plek blijven hebben in ieders
hart. En hierboven komt er een lichtpuntje bij...
Sonja Deleener

MOEDIG
Mooie Dame. Moedige Dame. Respect voor haar be -
slissing. Mijn echtgenote heeft ook die beslissing ge -
nomen, 16 jaar geleden. Nora, het ga je goed, waar je ook
bent of niet bent.
Max Le Normand

VRESELIJKE ZIEKTE
Sterkte aan de familie en vrienden van Nora. Mijn mama
had ook deze vreselijke ziekte en kon ook niet meer pra-
ten. Ze is zeven maanden geleden mooi kunnen gaan.
Heidi Merckx

AGRESSIEF
Mijn man is vorig jaar ook overleden aan de spierziekte
ALS. Verschrikkelijke ziekte, ze noemen het ook weleens
de agressieve versie van MS. En ze staan nergens qua
medicatie. Sterkte aan de familie.
Lientje De Schepper

ACTIE
Er wordt zoveel gedaan tegen kanker en voor kanker -
patiënten. Waarom worden niet meer inspanningen ge-
daan voor mensen met deze ziekte? Een familielid heeft
ook ALS,  en is nog geen 45. Waarom schieten we niet in
actie? Dat Nora niet in aanmerking kwam voor een pre-
mie om haar huis aan te passen aan haar verminderde
mobiliteit vind ik helemaal onaanvaardbaar. 
Marcella Van Laere

ICOON
Sterkte aan haar familie en vrienden. Ze was toch wel
een icoon. Ik ben met haar opgegroeid. Mooi dat ze de
eer aan zichzelf heeft gehouden en deze verschrikkelijke
ziekte op haar manier het hoofd heeft geboden.
Suzanne Gys 

SMOORVERLIEFD
Ik was vroeger, ten tijde van ‘De collega’s’ en ‘Het
 pleintje’, smoorverliefd op deze dame. Zij was mooi, in-
telligent en een pracht van een actrice. Heel veel sterkte
aan haar familie.
Patrick Smits

Wijzen op de gevaren van 
spoorlopen in de soap ‘Thuis’, 
maar door een fout aan de overweg
in Langdorp zal een jongeman van
nog geen 21 jaar nooit meer 
thuiskomen. Sterkte aan de familie 

Willy Janssens 

Ik heb ooit hetzelfde meegemaakt.
Ik was net over de sporen met 
mijn auto en de trein zoefde achter
mijn rug door. Ik heb toen de politie 
gebeld, maar zij geloofden mij niet

Linda Wellekens

Danny Gooris (47) 

•uit Diegem
•senior manager bij Oracle EMEA

•getrouwd met Rosemarie (33)

•papa van Axel (20 maanden)

«Dries Van Langenhove, die in verdenking wordt
gesteld voor het overtreden van de racismewet,
was deze week wel heel prominent aanwezig in
mijn krant. Ik ken zijn dossier niet en ik weet niet
wat hij al dan niet heeft mispeuterd, maar ik ben
zeker geen fan van de man. Jongeren vinden Van
Langenhove ‘een coole gast, want die doet mee
aan cantussen’. Vandaar dat hij ook zoveel
stemmen heeft gehaald. Maar als je dat eerste
laagje er afkrabt, zie je minder fraaie dingen. Nu,
ik vind het bijzonder arrogant van Open Vld en
de andere partijen om meteen te stellen dat ze
nooit met Vlaams Belang zullen samenwerken.
De traditionele partijen hebben zo weinig
 stemmen gehaald dat mensen zich vandaag af-
vragen waar zij nog het recht halen om dergelij-
ke eisen te stellen. De politiek is een schaakspel
en Bart De Wever is daar een absolute meester
in. Hij is de Messi van de politiek. Als Messi een
bal krijgt, weet hij meteen of hij naar links of
rechts moet, waardoor de verdediging altijd te
laat komt. De Wever is zijn tegenstander ook al-
tijd twee stappen voor. Hij heeft de verkiezingen
verloren en hij heeft niet genoeg aan het Belang
alleen, maar ik vermoed ook dat hij niet écht met
die partij wil samenwerken. Alleen praat hij er nu
uitvoerig mee, zodat hij straks — als het mis-
loopt — de schuld op de anderen kan steken.»
«Van mij mag het Belang meewerken, maar aan
mensenrechten en de rechten van holebi’s mag
uiteraard niet geraakt worden. Maar als ze
 goede voorstellen hebben over bijvoorbeeld
 onderwijs, waarom niet dan? Ik denk dat de
 traditionele partijen zich hoe dan ook opnieuw
gaan moeten uitvinden, willen ze bij de volgende
verkiezingen niet volledig van de kaart worden
geveegd.»
«Sinds vorig jaar zit ik zelf in de politiek: ik ben
gemeenteraadslid in Diegem, als onafhankelijke
bij het kartel sp.a/Spirit/Groen. Ik heb lang aan
de zijkant staan roepen wat er allemaal niet
goed was. Maar dat is gemakkelijk, hé. Nu wil ik
zelf mijn verantwoordelijkheid nemen om de
 gemeente beter te maken. Ik heb wel getwijfeld,
want er is niet alleen mijn jonge gezin, maar ook
mijn drukke job. Ik werk bij Oracle, een Ameri-
kaans bedrijf dat gespecialiseerd is in cloud en
database. Ik ben verantwoordelijk voor het
 opleidingsprogramma. Alle bedrijven in Silicon
Valley zijn verplicht om een deel van hun omzet
terug te geven aan de maatschappij en bij
 Oracle gaat dat allemaal via gratis opleidingen
in de Oracle Academy. Zo bieden we onder meer
trainingen aan onderwijzers en professoren. Ik

ben verantwoordelijk voor Europa, het Midden-
Oosten en Afrika en bijgevolg moet ik veel rei-
zen, maar dat probeer ik nu wat te verminderen.
Mijn vrouw is immers zwanger van ons tweede
kindje en onze jongste is nog geen twee jaar. Dus
ik probeer toch wat vaker in België te blijven. Het
voordeel is wel dat ik altijd thuiswerk — ik ga
maar één keer per maand naar ons kantoor in
Vilvoorde — waardoor ik vrouw en kind veel zie.
En als ik naar het buitenland moet, neem ik hen
soms mee en maken we er een beetje vakantie
van. Maar veel vrije tijd heb ik niet. Ik speel alleen
nog mee met een zaalvoetbalploeg en ik ben een
grote supporter van de Rode Duivels. Vroeger
ging ik naar al hun wedstrijden, thuis én op ver-
plaatsing. Ik heb al zeven WK’s meegemaakt.
Maar nu ik getrouwd ben, zijn er andere prio -
riteiten. Daar heb ik geen probleem mee.»
«Rosemarie en ik hebben elkaar drie jaar gele-
den leren kennen op internet. Mijn vrouw is

 afkomstig van de Filipijnen, maar we hebben
 elkaar voor het eerst ontmoet in Dubai, waar zij
woonde en werkte. In december 2017 heb ik
haar in België uitgenodigd en het was hier be-
hoorlijk koud. Ik dacht dat ze het daar moeilijk
mee zou hebben, maar dat bleek geen probleem.
Ze heeft wel warme kledij moeten kopen, want
dat hebben ze in Dubai natuurlijk niet. Ik ben uit-
eindelijk nog drie keer naar daar gegaan en dan
heeft zij beslist om naar hier te verhuizen, want
ik zag het niet zitten om voorgoed naar Dubai te
trekken. We zijn getrouwd en Axel is geboren.
We hadden een baby niet echt gepland, maar hij
was meer dan welkom. Ik ben op papier mis-
schien wel al 47, maar ik voel mij veel jonger. Ik
kan nog altijd zot doen. En soms doet dat deugd.
(lacht) Ik heb er dus helemaal geen moeite mee
om in oktober voor de tweede keer vader te wor-
den. Het enige waar ik een beetje mee zit, is dat
als Axel 20 is, ik al 67 zal zijn... Maar het heeft
ook voordelen. Financieel is het nu bijvoorbeeld
veel makkelijker. Wij hoeven ons niks meer te
ontzeggen. Ik kan zeggen dat ik een gelukkig
man ben. Ik heb een prachtige zoon, ik heb een
fijne job, een schitterende vrouw, ik ben geset-
teld. Je kan altijd meer wensen en er is niks mis
met wat ambitie, maar word je daar gelukkiger
van? Ik durf het te betwijfelen.»

INGE STIERS

LEZER  BIJ  
HET  ONTBIJT

«JE ZAL DOOR VELEN
GEMIST WORDEN, NORA»

«BART DE WEVER IS 
DE MESSI VAN DE POLITIEK»

FACEBOOK 

REACTIES

Nora Tilley (67), bekend van rollen in ‘De collega’s’,
‘Wittekerke’, ‘Thuis’ en ‘Familie’, is overleden. De
Vlaamse actrice had al borstkanker overwonnen,
toen ze te horen kreeg dat ze leed aan de onge-
neeslijke spierziekte ALS. Al bij haar diagnose had
ze euthanasie aangevraagd. «Toen ook haar stem
wegviel, nam ze het voor haar onvermijdelijke be-
sluit», aldus haar familie. 

WIE HELPT HET PAARD 
VAN ELKE TE VINDEN?
Dertien jaar geleden nam Elke Verbelen
 afscheid van Baileys, haar dierbare paard.
«Noodgedwongen. Ik was ziek en moest
naar het ziekenhuis. Het paard werd
 gekocht door paardenhandelaar Felix
 Limbourg uit Asse.» Waar de Belgische
warmbloed nu is, weet de handelaar niet.
Elke zou Baileys dolgraag terugvinden. «Ik
wil hem terugzien en gewoon weten hoe het
gaat met hem», zegt Elke, die afkomstig is
uit Wemmel maar nu in Gent woont. Baileys
is niet de officiële naam van het paard, maar
de naam die Elke hem gaf. Die officiële naam
herinnert Elke zich niet. Het paard is onge-
veer 26 jaar, stond in 2006 gestald in Opwijk
en heeft een zeer specifiek kenmerk: een
 witte vlek op de buik (zie foto net achter de
voet van de jonge Elke). Wie denkt te weten
waar Baileys is, mag ons contacteren via
3535@hln.be of een sms naar 3535.

Sinds vorig jaar zit ik zelf in
de politiek. Ik heb lang aan
de zijkant staan roepen wat
er allemaal niet goed was.
Maar dat is gemakkelijk, hé

Van mij mag Vlaams Belang
meewerken. Aan holebi- 
en mensenrechten mag
 uiteraard niet geraakt
 worden. Maar als ze 
goede voorstellen hebben,
waarom niet dan?

UW ONTBIJT OOK
IN DE KRANT?

Schrijf naar
3535@hln.be

Elke zaterdag een fervente lezer
over het nieuws én over het leven

ZOONTJE VAN JOYCE
Sterkte aan Joyce die klacht indiende tegen
haar zoontje van 10. Wie denkt dat dit ligt
aan de opvoeding, mag mijn autistisch
zoontje van 3  komen observeren. Hij was
een huilbaby en ondanks al onze inzet
 moeilijk handelbaar. Ik besef dat mijn kind
ook afziet. Het wordt vechten om hem
 ergens te krijgen maar vechten zullen we. 
Eefje D.


