ROUWEN OM NORA TILLEY
Vorige week is op 67-jarige leeftijd actrice Nora Tilley
overleden. Ze was te zien in talloze tv-series, maar
was vooral bekend van haar rol als de knappe secretaresse Caroline Van Kersebeke in De collega’s. De
laatste jaren leed ze aan de ongeneeslijke spierziekte ALS en al bij haar diagnose had ze om toelating
tot euthanasie gevraagd. ‘Nora had haar grenzen
al een paar keer verlegd, maar toen na het gebruik
van armen en benen ook haar stem wegviel, nam ze
het voor haar onvermijdelijke besluit’, laat de familie
weten. Ze overleed thuis in Putte. Op Facebook werd
de profielfoto van de betreurde actrice veranderd
naar een symbolisch beeld van een glas champagne.
De actrice is, ondanks haar ziekte, nooit bij de pakken
blijven zitten. Ze zette zelfs haar schouders onder
de ALS Liga, waarvan ze het gezicht werd. ‘Ik koos
ervoor van de tijd die me rest het beste te maken en
dat lukt’, vertelde ze eerder. ‘Ik word omringd door
zoveel warmte, dat had ik
nooit durven te verwachten.
Mijn man Jean-Pierre is mijn
rots.’ Naast hem laat Nora nu
ook haar drie kinderen en vier
kleinkinderen achter. De uitvaart vindt plaats op zaterdag
29 juni in intieme kring.

Nora in ‘De
collega’s’.

JOHNY
VONERS
‘Wat me
opviel was dat
ze ontzettend moedig
en positief bleef. Het is
verbazend dat je in zo’n
toestand nog zoveel
kracht hebt om positief
te zijn. Ze was een voorbeeld voor iedereen die
tegenslag heeft.’

MARLEEN
MERCKX
‘Ik vond
haar een
zeer goede actrice. Het
nieuws van haar overlijden verbaast me niet zo,
ik verwachtte het. Nora
kennende ging ze niet
wachten tot de aftakeling helemaal in gang
was gezet.’

TUUR
DE
WEERT
‘Ik heb
haar zeer goed gekend,
want we hebben jaren
in hetzelfde gezelschap
gespeeld. Ze was een
heel fijne actrice. Het
was elke keer een feest
om naast haar te staan.’

