«JE ZAL DOOR VELEN
GEMIST WORDEN, NORA»
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 ongeneeslijke spierziekte ALS. Al bij haar diagnose had
ze euthanasie aangevraagd. «Toen ook haar stem
wegviel, nam ze het voor haar onvermijdelijke besluit», aldus haar familie.

IN ONZE GEDACHTEN
Nora was een zeer fijne en lieve dame met heel veel
moed en warmte. Zo zal ze ook eeuwig in onze gedachten blijven. Een groot verlies. Veel sterkte voor haar partner 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 uitstraling. 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 beneden 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 beslissing. Mijn echtgenote heeft ook die beslissing genomen, 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 praten. 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 kankerpatiënten. Waarom worden niet meer inspanningen gedaan 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 premie 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, intelligent en een pracht van een actrice. Heel veel sterkte
aan haar familie.
Patrick Smits

