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DINA TERSAGO 

IS HET 
SLACHTOFFER 
VAN FAKE NEWS
Dina Tersago is het slachtof-

fer geworden van fake news. 

Enkele dubieuze artikelen 

beweren dat de presentatri-

ce stopt met het programma 

Boer zkt Vrouw. Op Insta-

gram laat de voormalige 

Miss België weten dat dit niet 

klopt. ‘Mijn naam wordt in 

deze artikels onrechtmatig 

gebruikt om producten te 

promoten waar ik niet achter 

sta en nooit toestemming 

voor heb gegeven’, aldus 

een verontwaardigde Dina. 

Het artikel verkondigt dat de 

presentatrice haar werk op-

geeft omdat ze meer bij haar 

kinderen wil zijn. Dina is de 

zoveelste BV die het mikpunt 

wordt van dergelijke nepbe-

richten. Eerder kregen ook 

An Lemmens, Evi Hanssen en 

Goedele Wachters hiermee 

te maken. Bij hen ging het 

telkens om het ‘nieuws’ 

dat ze ontslagen werden 

omdat ze enkel hun eigen 

lijn schoonheidsproducten 

wilden gebruiken. Wie op het 

‘fake news’ klikt, komt 

terecht op een site 

waar oplichters je 

geld proberen 

te ontfutse-

len. VTM 

en VRT 

dienden 

enkele 

maanden 

geleden 

al klacht 

in bij het 

parket. 

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 secre-

taresse Caroline Van Kersebeke in De collega’s. De 

laatste jaren leed ze aan de ongeneeslijke spierziek-

te 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 profi elfoto 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 uit-

vaart vindt plaats op zaterdag 

29 juni in intieme kring.

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 voor-

beeld voor iedereen die 

tegenslag heeft.’ 

MARLEEN 

MERCKX

‘Ik vond 

haar een 

zeer goede actrice. Het 

nieuws van haar overlij-

den verbaast me niet zo, 

ik verwachtte het. Nora 

kennende ging ze niet 

wachten tot de aftake-

ling 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 fi jne actrice. Het 

was elke keer een feest 

om naast haar te staan.’

Nora in ‘De 
collega’s’.


