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MARTEEN (64) EN
TIN E (44): "ZELFDE ZIN
YOOR AVONTULR EN

ZOTTE PLANNE\"
e band tussen Marleen en Tine
was er al b1 hun tweede ontmoeting.
Marleen: "De eerste keer was op de
eerste schooldag van m'11'n dochter. Tine
was zesjaar ouder dan haar en heeft
zich spontaan over haar ontfermd. Toen
ikjaren later als klarinettist in de har-

monie stapte, kwamen we elkaar opnieuw tegen. lk, een veertiger met tienerkinderen, Tine een twintiger die nog
studeerde. Er was meteen die klik. Na

de repetities ging het altrld richting
cafe, waar we plezier beleefden, maar
ook diepgaande gesprekken voerden.
Mgn band met Tine is bllven groeien.
Vandaag is zij een van miln beste vriendinnen. Al ruim 20 jaar maken we elkaars ups en downs van heel nabil' mee,
van echtscheidingen tot geboortes."
Tine: "We zaten in heel andere thuissituaties, maar dat belette niet dat we
eerl'1jk over alles konden praten. Als
twintiger vond ik het boeiend om te ho-

ren wat Marleen meemaakte. lk dacht
soms wel 'wat kan ik daar als jong ding
nu op zeggen?' We luisterden naar elkaar zonder te oordelen. Als ik vandaag
met iets worstel. is Marleen mljn eerste
aanspreekpunt. Ze heeft meer levenservaring en geeft me andere raad dan
m5n leeft'r.1dgenoten. En omdat Marleen al met pensioen is, is z'1j ook meer

beschikbaar dan vriendinnen die het
net als ik druk hebben met hun gezin."
Marleen: "Maar ik vraag net zo goed
raad aan Tine. Als oudere vriendin
denk ik zeker niet dat ik het allemaal
beter weet. We zil'n er alt'1'd voor elkaar. ln nood kent men zijn vrienden.
Dat is tussen ons al lang bewezen. Ooit
stuurde ze me geld op nadat ik op reis
bleek opgelicht door een autoverkoper.
Zo groot is het vertrouwen."

Tine: "We delen niet alleen dezelfde
humor en levenslust, maar ook de zin
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voor avontuuT en een wat impulsieve
aard. lk heb nogal eens wilde plannen
en in Marleen vind ik altljd een compagnon de route. W1j durven ons smij-

Marleen: "Leeftld speelt voor m1j geen
rol. Ook mijn partner is 26 jaarjonger.

met een

voel ik geen verschil met Tine."
Tine: "Opmerkingen van anderen leg-

ten! Zo

zi;'n we een paar keer

auto vol spullen naar Tunesiii gereden,
om het vakantiehuile van Marleen in
te richten. Onderweg liep er wel eens
wat mis, maar in plaats van te stressen,
improviseerden wil erop los."

Natuurl'1jk voel ik fysiek wel dat ik soms

minder

fit

ben, maar qua mentaliteit

gen w'1j naast ons neer. Weetje dat men sen die ons samen zien amper merken
dat Marleen 20 jaar ouder is? Zo zie je
maar wat eenjonge uitstraling vermag.''

