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vrouwendag!

8 maart, vrouwendag, dit jaar zet ik een aantal 

 bijzondere vrouwen uit mijn omgeving in de kijker

die op mij een enorme indruk hebben gemaakt het

afgelopen jaar. Omwille van hun positivisme, hun

moed, hun durf, hun drang en goesting, hun schone

verschijning, … omwille van wie ze zijn. 

Maxime Gielen, Jessie Olyslagers, Ilse Dalemans en

Melanie Beyen, 4 knappe dames die me hebben

begeesterd en me moed gaven als het nodig was.  

En van één vrouw in het bijzonder, mijn meter Cecile

Vanstiphout heb ik op 20 november 2020 afscheid

moeten nemen. Zij was mijn schoonbeeld, mijn

voorbeeld, mijn toonbeeld.

Ik draag deze vrouwendag en de eerste editie

van “She Talk” op aan mijn meter. Het is mijn

postuum eerbetoon en dank je wel aan de meest

mondaine vrouw in mijn leven. 

Als klein meisje bleef ik vaak bij haar slapen.

Dan kreeg ik ontbijt op bed, mocht ik op haar

hoge hakken paraderen en showen met haar boa

en galajurk. Ze bracht me zelfgemaakte

aardbeienconfituur op internaat, ze nam me mee

naar aperitiefconcerten, onderwees me over de

kunstenaar Rik Wouters. Ze schiep zelf prachtige

kunst met houtskool op doek of aan de piano. 

Ze was een luisterend oor in moeilijke tijden, een

strenge mentor ook. Ze was misschien wel de

knapste vrouw van Houthalen. Ze was dapper en

grappig en altijd goed geluimd. 

Ik ben zo dankbaar voor onze geweldige tijd

samen. Ze was heel trots op mij en ik op haar.

Mijn lieve meter, voor altijd in mijn hart. 

Nele Lijnen  
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Jessie
Olyslagers  

Jessie is geboren en getogen in Eksel. We leerden

elkaar kennen via mijn schoonzus Annemieke

Dieltiëns die een heel goede vriendin van haar is. In

2006 zijn Jan Dalemans en ik haar gaan vragen om

mee op te komen voor de lokale verkiezingen. Als

voormalig thuisverpleegkundige in Eksel had ze

namelijk een mooi netwerk uitgebouwd. 

Op haar 40e ging Jessie opnieuw studeren. Ze

combineerde haar werk met de studie. Dat heb ik

altijd heel erg bewonderd en het heeft me

geïnspireerd om zelf ook te gaan studeren 2 jaar

geleden. 

Jessie is een trouwe en fijne vriendin. Ze werkt

als psychiatrisch verpleegkundige in Rekem en is

bijzonder empathisch, zachtaardig maar ook

vastberaden. Vooral die laatste eigenschap

heeft ze de afgelopen maanden al vaak nodig

gehad. 

Ze ontdekten immers in de herfst van 2020

borstkanker tijdens een mammografie. De wereld

stond plots even stil. Maar vastberaden als ze is,

vastberaden om te vechten, om te leven, heeft ze

haar schouders gezet onder een stevige

therapie. Ze heeft al heel wat maanden

chemotherapie achter de rug en nu staat ze nog

voor enkele operaties en bestralingen. Maar ze

blijft lachen, ze blijft optimistisch en ze is altijd

zo dankbaar. Dankbaar voor al die mensen die

haar goed omringen en met veel liefde en

warmte voor haar zorgen. Aan Jessie: kop op jij

topmadam, weldra zitten we weer samen aan de

aperol! 
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Melanie
Beyen
MAKE-A-WISH 

Ongeveer 16 jaar geleden heeft Make-A-

Wish haar hartenwens vervuld. In die

periode was ze een fervente K3 fan, dus

haar wens was om op kraamvisite te gaan

bij Kristel van K3. Het werd een

onvergetelijk dag. Haar ultieme droom is

om deel te mogen uitmaken van een

wensteam. Binnenkort wordt haar

levensdroom waar en mag ze zichzelf

trotse vrijwilliger noemen van deze

prachtige organisatie! 

STUDIE

Doordat ze een aangeboren

stofwisselingsziekte heeft, is ze begonnen

in het buitengewoon lager onderwijs, Sint-

Elisabeth te Wijchmaal. Na het lager

onderwijs, mocht ze aansluiten in het

‘gewoon onderwijs circuit’, namelijk het

Beroeps in een gewone middelbare school.

In het 7e jaar wilde ze nog een stapje

hoger. Na haar studie Rechtspraktijk op

Karel de Grote Hogeschool te Antwerpen

mag ze zichzelf officieel ‘Paralegal’

noemen. 

Nu is ze op zoek naar een toffe job met

een leuke baas die begrip heeft voor het

feit dat er ook mensen zijn die net dat

tikkeltje anders zijn, maar die ook heel veel

troeven in huis hebben zoals haar! 
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Ilse Dalemans 

Ilse was vroeger onze babysit, ze heeft bij me

gewerkt in het parlement en ik heb haar zien groeien

tot de knappe zelfstandige dame die vandaag met

haar hart en haar twee voeten in het

ondernemerschap staat. 

We delen samen heel wat mooie herinneringen. De

allermooiste is misschien wel de dag dat ik haar en

haar man Didier mocht trouwen voor de wet. 

Het ondernemerschap zit haar in het bloed en zo

richtte ze een tweetal jaar geleden Yes

Communicatie op, gespecialiseerd in marketing en

copywriting. 

De stap naar het ondernemerschap heeft ze 

 kunnen en durven nemen hoofdzakelijk door de

onvoorwaardelijke steun van haar omgeving. 

 

Dankzij de opvoeding bij haar thuis waarin ze

altijd hoorde “the sky is the limit” en ook “niet

geschoten is altijd mis”. En een fantastisch gezin

dat haar ondersteunde in deze periode en nog

steeds elke dag.

Voeg daarbij het vertrouwen dat ze hard durft te

werken. Resultaat? Ze waagde de sprong! In de

overtuiging dat ze wel op haar pootjes terecht

zou komen. 

En wie Ilse volgt op social media die ziet: ze

geniet er elke dag van! 

  

.
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Maxime Gielen 

We kennen allemaal Maxime Gielen van bij bakkerij

Delecta in Hechtel waar ze samen met haar ouders

de bakkerszaak heeft omgetoverd tot een lekkere

hedendaagse broodjeszaak en bakkerij. 

En Maxime heeft een wel zeer bijzondere passie. 

Bodybuilding. 

Ze doet dit om zichzelf te verbeteren, fysiek en

mentaal en om een mentale uitdaging te hebben. 

Ze traint al ongeveer een drie, viertal jaar met

ups en downs maar sinds 1 jaar en drie maanden

traint ze echt wedstrijd gericht. 

Maxime doet dit vooral om zichzelf beter te

voelen omdat ze vroeger wat aan de molligere

kant was. 

Ook vindt ze een gespierd lichaam enorm mooi

en doorbreekt ze hiermee heel veel taboe rond

vrouwen die gespierd zijn en er uit zouden zien

als een man. 

Mentaal is het een van de zwaarste sporten in

haar ogen en ze test zichzelf mentaal heel graag

om te kijken hoever ze kan geraken. Haar doel is

een internationale wedstrijd en hopelijk ooit een

gesponsorde atleet te worden, potentiële

sponsors mogen zich melden! 



aan alle
meisjes en
vrouwen: 
Durf je
dromen vast
te grijpen, durf
ervoor te
gaan. 
N E L E  L I J N E N  -  Y O U  T A L K  


