Nora Tilley (67) gestorven
na strijd tegen ALS

Nadat Tilley op de set van ‘De Collega’s 2.0’ merkte dat haar benen
niet altijd meewilden kreeg ze te horen dat ze aan ALS leed. FOTO ISOPIX
Actrice Nora Tilley heeft via
euthanasie ervoor gekozen om
haar leven te beëindigen. De
bekende televisieactrice maakte iets meer dan een jaar geleden bekend dat ze aan de dodelijke spierziekte ALS leed. Die
diagnose werd gesteld nadat ze
op de set van ‘De Collega’s 2.0.’
merkte dat ze voortdurend
struikelde, of dat haar benen
niet altijd mee wilden. Omdat
ze niet wou aftakelen, vertelde
ze destijds dat ze bewust voor
euthanasie zou kiezen als de
ziekte te zwaar om dragen
werd. “Ik zal er het beste van
maken. De ziekte zal niet winnen. Ik win”, zei ze daarover.
De voorbije maanden kon ze
haar armen en benen al niet
meer gebruiken, en sinds kort
kon ze ook niet meer spreken.
Toen ze in 2018 interviews gaf
over haar ziekte, maakte ze zich
er boos over dat vele tegemoetkomingen komen te vervallen
voor mensen die ouder zijn dan
65 jaar. Tilley en haar gezin besloten hun huis te verbouwen
zodat ze zich beter kon verplaatsen, maar moesten dat zelf
bekostigen.

‘De Collega’s’

Tilley brak door bij het grote
publiek rond 1980 met de tv-serie ‘De Collega’s’, waarin ze
Caroline Van Kersbeke speelde. Halfweg de jaren tachtig
speelde ze mee in ‘Het Pleintje’.
In 1994 werd ze Claire in ‘Familie’, van 1997 tot 2004 Sam in
‘Wittekerke’, en van 2005 tot
2006 speelde ze Betty Van Ginderen in ‘Thuis’. Daarnaast
waren er vele gastrollen en
speelde ze veel theater.
Regisseur Jan Verheyen was de
laatste met wie ze samenwerkte, en hij roemt haar doorzet-

tingsvermogen. “Eerst borstkanker overwinnen, en dan ALS krijgen. Hoeveel pech kan je
hebben?”Johnny Voners, tegenspeler uit ‘Het Pleintje’, zegt verrast te zijn door haar positivisme.
“Het is verbazend dat je in zo’n
toestand de moed niet verliest’.
De uitvaartdienst zal op zaterdag
29 juni in besloten kring plaatsvinden. Nora laat haar man JeanPierre, kinderen Kim, Jan en Soraya en vier kleinkinderen achter.
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