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‘Zweven is voor later’
In ‘Komt een vrouw bij de dokter’, het inmiddels wereldberoemde boek van Kluun, bezoekt

de schrijver spiritueel adviseur Nora. Zij geeft hem de adviezen die hij op dat moment nodig
heeft. Nora bestaat echt. Het is Dory Nierynck uit Breda. Een opmerkelijke vrouw die, naast
haar coachende werk, haar mediamieke gave omzet in creatieve uitingen. Een gesprek.
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