
 

Yup, zó zalig is Paulien uit Thuis écht: "Eigenlijk doe ik alle repetities dronken" (interview) 

Inge Ringoot, editor newsmonkey, 24 juni 2015  

Bijna zeven jaar speelt ze ondertussen mee in Vlaanderens populairste soap Thuis, maar een 

vaste waarde wil Tina Maerevoet zich niet noemen. Wel onthulde ze aan newsmonkey de 

'onweerstaanbare drang' om al haar repetities dronken te spelen: "Dat is de zatte Rita in mij, ik 

kan daar niet aan doen!" De leukste scènes volgens 'ons Polle'? "So-wie-so die in de G-spot." 

Geloof ons, people, van deze vrouw wil je ALLES weten. Let's go! 

 

"EIGENLIJK DOE IK BIJNA ALLE REPETITIES DRONKEN SPELEND. IK VIND DAT HEEL GRAPPIG 

OM TE DOEN. DAT IS DE ZATTE RITA IN MIJ, IEMAND MOET DIE GEWOON NOG ONTDEKKEN!" 
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"DE TOFSTE SCÈNES ZIJN SOWIESO DIE 

IN DE G-PLEK!" 

Net als Moora ontvangen we Tina 'Paulien' 

Maerevoet in de opgesmukte vergaderzaal 

vlak naast de magische Studio Manhattan in 

Leuven, waar Thuiswordt opgenomen. "OMG, 

is dat HET boek van Orange is the New 

Black onder je arm?" En ja hoor, "net gekregen 

van een fan", legt Tina uit. 

Damn you, acteurs, wat een héééérlijk leventje 

http://newsmonkey.be/inge.ringoot


toch! Dik verdiend natuurlijk, want de vrolijke, jonge Tina stond enkele jaren geleden toch maar lekker 

aan de basis van de 'verjongingsstrategie' die van Thuisdé soap maakte waar dagelijks meer dan een 

miljoen Vlamingen naar kijken. 

Of die levensgrote kartonnen versies van de Thuis-acteurs (die we mochten lenen voor ons 'decor') al 

gereserveerd zijn, wil Tina weten van producer Lies Klinkers. "Anders weet ik al direct wie ik wil 

meenemen!" Dirty mindals we zijn, zien we Tina in gedachten de kartonnen versie van hottie Bill 'Toon' 

Barberis al in haar kofferbak duwen, maar niets van: "Ik had het over Jelly Cleymans, hé!" Hmm, Tina en 

Jelle ... Dat zien we wel ... "Nee, nee, niet voor mij! Mijn mama is superfan!" 

 

Oew yeah, dit wordt fun! 

Paulien met haar liefje in Thuis, Adil (Nawfel 

Bardad-Daidj)© VRT Facebook Thuis 

"WALDEK ZOU IK HET LIEFST 

BINNENDOEN. DAT VIND IK VAN DE 

OUDERE GARDE WEL DE KNAPSTE. EN 

DEN TOFSTE OOK EIGENLIJK" 
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De droom van zatte Rita 

Hoe het voelt om een vaste waarde te zijn in 

zo'n immens populaire soap? "Goh, ik zie 

mezelf eigenlijk niet zo", geeft Tina toe. " Ik 

beschouw het eerder als twee momenten: je 

hebt de eerste 5 jaar dat ik heb 

meegespeeld, dan ben ik een jaar 

weggeweest, en nu ben ik terug. Ik heb 

eerder het gevoel dat ik opnieuw moest 

beginnen." 

Zo is Paulien intussen geëvolueerd van 

student naar werkmens, en het is vooral het 

tweede dat Tina aanstaat: "Het heeft nu 

allemaal wat meer vlees. De beslissingen 

zijn net iets belangrijker dan 'ga ik naar dat 

feestje of niet' en 'doe ik dat kleedje aan of 

die broek'." Al blijft ze snakken naar een 

emotionele verhaallijn: "Iemand verliezen is 

er misschien wat over, maar een breuk met 

haar moeder, of zo. Iets waar je echt mee 

kan tonen wat je kan." 

Hoewel Paulien zich de laatste maanden bijzonder kalmpjes en verantwoordelijk gedraagt, is het niet 

uitgesloten dat we de rebel in haar binnenkort nog eens naar boven zien komen: "Iemand met een 

drankprobleem zou ik héél graag spelen!" Als de dag er ooit komt, is Tina alvast steengoed voorbereid: 

"Als we niet aan het draaien zijn, doe ik eigenlijk bijna alle repetities dronken. Allé, dronken spelend, hé! 



Ik vind dat heel grappig om te doen. Dat is de zatte Rita in mij, iemand moet die gewoon nog ontdekken!" 

(lacht) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kissie kissie met de Waldek 

En het wordt nog beter, véél beter. Zo vertelt Tina ronduit over haar favoriete scènes: "Sowieso die in het 

G-huis!" Het whuuuuut? "Dat is het huis waar ze allemaal samenwonen. Wij noemen dat de G-plek, of ja, 

de G-spot." Over intieme plekjes gesproken, met WIE O WIE zou Tina het liefst van al een kissie 

kissie scène opnemen mocht haar relatie met Adil ooit op de klippen lopen? "Goh ... Waldek misschien? 

Dat vind ik van de oudere garde wel de knapste en den tofste ook eigenlijk." Dat wordt S.M.U.L.L.E.N.! 

Momenteel is Paulien natuurlijk nog altijd in biiiiiig love met Adil. Hoe het voelt om hem binnen te doen? 

Dat kom je hieronder te weten in het volledige interview. En ja hoor, Tina geeft ook EINDELIJK een 

verklaring waarom haar 'ex-stiefpapa' Luc de naam van Julia altijd uitspreekt als DJULIA. 

 

Enjoy, cutie pies! Maar be prepared, je gaat Tina nóg geweldiger vinden, zeker nadat je haar de 

begingeneriek van Thuis hoort zingen ... 
 

https://www.youtube.com/watch?v=HFl_o5Sr154 


