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Mariolein Hurkmans komt echt weleens van de bank. Soms gaat ze
bandjes kijken en regelmatig pakt ze een terrasje. Maar naar een

dansfeest is ze al in geen jaren meer geweest. Samen met vriendinnen
K en M zette ze weer eens ouderwets de bloemetjes buiten.

e man nadert ons
voortvarend. 'Jullie
vielen me met-
een al op," zegthij

krullekes'. Daar vallen we niet op.

Ook niet op voor de hand liggende
openingszinnen trouwens: I bet Aou soy

thatto allthe girls. Ik beraad me nog op een
goede afwimpelzin als hij zich omdraait en tot
vriendin K richt met de vraag of hij haar mag zoenen.

Q wacht even, dit is zo'n soort situatie: benader altijd
eerst de lelijke vriendin om zo de aandacht van de mooie
te trekken. Ik ben in dit verhaal dus die 'lelijke vriendin'.
Lekker dan! Vriendin K bedankt vriendelijk voor het
aanbod. Ze heeft een leuke man thuis en twee zonen.
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En die zijn geen van allen
gediend van een moeder die
een beetje gaat lopen zoenen
met onbekende heren. Daarbij

valt ze op stoere bikers. En die

hebben over het algemeen
geen'harde krullekes'.
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Het had natuurlijk wel wat voeten
in de aarde. Wat trek je aan als je na

jaren weer eens ouderwets gaat dansen.

Is daar een dresscode voor? We appen wat af
voor 'de grote avond', vriendin K, wiendin M en ik:
wordt het'kijk-ons-eens-casual-zijn-jeans' of gaan

we toch voor de'we-zijn-al-wat-ouder-maar-nog-steeds-
best-hip-outfit'? Een jurkje met decollet6 of toch iets
degelijkers? le weet niet wat er komt op zo'n feest, ht.
En je wilt niet buiten de boot vallen, maar ook weer
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tegen me, "het i.s die twinke-
Iing in jullie ogen." We lachen
vriendelijk. Hij heeft, wat Roy
Donders zou noemen, 'harde


