
Hoe ziet de werkdag van Tina Maerevoet 
van Thuis eruit? 

 

Tina Maerevoet, nog beter gekend als Paulien uit Thuis, houdt zich naast het scherm ook nog bezig met een heleboel andere 

projecten. Welke precies? Hoe ziet een werkdag op de set van Thuis eruit? En waaraan besteedt de 27 jarige actrice haar 

geld? 

Waar ben je momenteel mee bezig? 

Naast acteren in Thuis, geef ik nog 5 uur per week toneelles aan volwassenen in het conservatorium in Leuven. Ik heb ook 

mijn eigen theatergezelschap. Om de 2 seizoenen schrijf ik een eigen voorstelling. Momenteel ben ik druk bezig aan een 

voorstelling die in november klaar moet zijn. 

Mijn uren bij Thuis zijn sterk afhankelijk van de verhaallijn. Deze week kom ik bijvoorbeeld in heel veel scènes voor en vind 

je me iedere dag op de set. Andere weken is het dan weer wat rustiger. 

Met zulke wisselende uren is het niet altijd gemakkelijk om alles goed te plannen. En ook, mijn bezigheden bij Thuis gaan 

voor op alle andere zaken. 

Hoe ziet een werkdag op de set van Thuis eruit? 

Als ik de ‘vroege’ heb, word ik om 7 uur ‘s ochtends op de set verwacht. De studio’s zijn in Leuven gelegen. Toen ik nog in 

Leuven woonde was dat gemakkelijk, maar nu ik een appartement in Antwerpen heb gekocht, moet ik om 5u opstaan. Ik 

heb geen rijbewijs en neem voor alles het openbaar vervoer. Door alle overstappen en eventuele vertragingen moet ik echt 

wel op tijd vertrekken. 

Eens op de set wordt er een half uurtje gespendeerd aan kleding en make-up. Ik probeer dan ook nog snel wat te ontbijten. 

Om 8 uur beginnen we met draaien. Vandaag had ik drie scènes, maar op andere dagen kan het zijn dat ik 17 tot 18 

scènes moet spelen. 

Ik heb altijd mijn computer bij. Als ik dan eens moet wachten tussen enkele scènes door doe ik wat schrijfwerk voor het 

theater of hou ik me bezig met organisatorische karweitjes. 

Theater of tv? 

“Omdat het bij theater op het moment allemaal juist moet zitten, is daar de adrenaline een stuk groter. Je kan je geen 

fouten permitteren. Gaat er toch iets verkeerd, dan moet je je zo goed mogelijk uit de slag trekken.” 



“Bij tv heb je iets meer tijd en kan een scène altijd wel eens opnieuw gedraaid worden. Wat me dan weer bij tv aanspreekt, 

zijn de verschillende emoties die je op korte tijd bij jezelf moet boven halen. Soms moet ik een zeer emotioneel moment 

spelen en een hal f uur daarna de vrolijkheid zelve zijn. Als dat goed lukt, krijg ik daar een echte kick van. Als dat niet lukt, 

kan het ook wel mijn dag verpesten.” 

Je hebt nu een vast contract bij Thuis. Waaraan spendeer je zoal je geld in je vrije tijd? 

“Wel, ik heb recentelijk drie belangrijke aankopen gedaan. Nadat ik een vast contract kreeg, heb ik de stap gezet om een 

eigen appartement in Antwerpen te kopen. Wel spannend, zo’n lening aangaan. Daarbij hoorde natuurlijk ook meubilair. In 

mijn woonkamer ben ik voor een gigantische hoekzetel gegaan. Omdat het appartement nu van mij is, heb ik ook nieuwe 

vloer gelegd. Een dure aangelegenheid. Maar zeker de moeite waard, omdat ik echt wel in mijn eigen woonst wil investeren.” 

“Inrichting vind ik zeker belangrijk. Mijn appartement is vrij sober, maar ik hou van dedetails. Een mooi tafellaken, een 

vaas met bloemen en een lekker flesje cava in de koelkast voor als ik bezoek heb.” 

Zijn er zaken waar je absoluut geen geld aan wilt uitgeven? 

“Ja, juwelen draag ik amper. Ik heb één ring, maar voor de rest steek ik daar geen geld in. Ik krijg er bovendien jeuk en 

uitslag van.” 

“Omdat ik geen rijbewijs heb, vind ik een auto of attributen gelinkt aan een wagen, totaal overbodig. Ik rij nog altijd op 

mijn oude communiefiets. Die is misschien wel wat klein, maar trapt nog heel goed. Nu ik zo veel gebruik maak van het 

openbaar vervoer is het misschien een idee om eens te investeren in een plooifiets. Lijkt me wel handig.” 

Waar geef je het liefst je geld aan uit? 

“Dat is niet moeilijk: boeken. Ik koop heel graag boeken. Omdat ik er graag in aanduid en ze overal mee naartoe neem, vind 

ik het leuker om ze te kopen dan te lenen in een bibliotheek. ‘Extreem Luid en Ongelooflijk Dichtbij’ van Jonathan 

Safran Foer is mijn kostbaarste bezit. Ik heb er voor alle zekerheid zelfs twee exemplaren van.” 

 


