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De nieuwe
Tom Boonen
Het nieuwe
bloemenmeisje
Ook in wat wij doen,
kun je de lat hoog leggen

We mogen de
bloemenmeisjes
wel wat meer
aandacht geven

f e koers

kan beginnen
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Vre
lk zal toch niet zo'n
moeder worden die
zich krampachtig
inspant om een
vriendin te worden
van haar dochter?

BELGIUM

r'eng

We wilden geen bed and breakfast
maar een 'echf hotel. Met lange gangen, vasttapijt en sleutelkaarten (al
stop ik die steevast - ook deze keer, ja verkeerd in de gleuf zodat ik terug
naar de receptie moet om de kaart te
laten hercoderen). Met mini-shampooflesjes (die gaan mee naar huis),
ontbijtbuffet met ontbijtgranendispenser, een schoenpoetsmachine aan
de lift. En een minibar natuurlijk.
Waar we in dat heerlijke moment
tussen overdag en 's avonds allebei
een drankje uit vissen (samen met de
Pringles, het doosje is toch even mini
als de shampooflesjes), dat we naar
binnen werken terwijl we languit op
het bed de zapper bedienen (ook dat
kan thuis niet, tvkijken in bed).
Op citytrip in eigen land. In het gezelschap van het meisje dat zich van een
onstuimig kind steeds meer tot een
wereldwijze jonge vrouw ontpopt, die
dit soort dingen ook ontzettend leuk
begint te vinden. Mijn dochter dus.
We hebben het zo fijn gehad samen.
Stappen en kijken, kopen, proeven
en heel veel lachen. Ik schud de stress
van mij af, en zij is zo nieuwsgierig
naar die nieuwe wereld.
Zo zijn we dus, bedenk ik dan, de
moeders van vandaag. Dat soort dingen doen we graag met onze doch-

ters. Lol trappen en genieten. Een
beetje `vriendinnerig' eigenlijk, en dat
is waar ik me achteraf het hoofd wat
over breek. Want ik zal er toch niet
zo één worden? Een moeder die zich,
misschien zonder het te beseffen,
krampachtig inspant om een vriendin te worden van haar dochter? Die
er al te graag bij is, als zij iets nieuws
beleeft? Wat ik toch altijd pathetisch
heb gevonden?
Dus wat dan als we samen icetea lurken op een hotelbed, of als kinderen
om het eerst bij de schoenpoetsmachine proberen te zijn? Om nog te
zwijgen van de slappe lach bij het ontbijt wanneer de vruchtensaptap niet
wil stoppen? Of het kledingadvies
dat zij mij in de winkel zo deskundig
geeft? En er is niet enkel deze citytrip, zijn we niet ook al op paardentrektocht geweest, en raad eens wie
onlangs op haar eerste concert (Birdy,
het Britse zangeresje dat amper vier
jaar ouder is dan zij en daarom zo tot
de verbeelding spreekt) aan haar zijde
zat?
Of zit ik er nu te veel over na te denken
en moet ik gewoon genieten? Met mate
misschien. Maar ook met verve. Want
we hebben er zoveel deugd van allebei.
En zij krijgt met zo'n kaart de deur wel
in één keer open.

Annelies Rutten
Annelies Rutten, journaliste bij 'Het Nieuwsblad' en mama van Valentien (13)
en Boris (9), schrijft wekelijks over wat haar bezighoudt en opvalt.
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modede trends
maaksters voor de lente

roze a la
Rihanna

shopping

mode
met Tiany naar New
York Fashion Week

foto Kris De Smedt
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SALOPETTE
Eleven Paris,
100 euro
SHORT Garcia Women,
49,99 euro

ROK H&M, 29

DOUBLE
DENIM
Ooit de ultierne
fashion faux-pas, nu
het toonbeeld van
hippe Masse. Jeans
op jeans: wie durft?

JEANSHEMD
JBC, 34,90 euro
HEMDJURK
Le Temps des Cerises,
64,90 euro

Replay

BUSTIERTOP
Tommy

WV

ALOPET
10 euro

Mavi

BOYFRIENDJEANS
Hudson Jeans, 346 euro

1111 1111
HANDTAS Diesel, 290 euro

JURK Mer du No
165 euro

MOUWLOO
Patizia Pe
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Recht van de catwalk in jouw garderobe: nineties denim, grafisch
zwart-wit, meisjesachtig pastel en meer van dat moois. Is het al
bijna lente? samenstelling Rien de Mey

HANDTAS
Awardt, 318 euro

HEMD Ma dalena
146 euro

SJAAL Percy
Stone, 115 euro

HALSKETTING
River Island, 25 euro

BROEK
River Island
40 eur

SANDAAL DVF, 328 euro

JUMPSUIT
Essentiel 145 eur._

SANDAAL Sam Edelmar, 95 euro

ORANIE
GEKTE
Fruitig en guitig: knal de
lente in met pittig oranje
en scoor extra vrolijkheidspunten. Pssst. vergeet je
bijpassende lipstick niet.

ARMBAND
Trtto, 27 euro

TOP Filippa K, 175 euro

© Hermes

SINAASAPPELCLUTCH New Look, 11,99 euro

BLAZER Mer du Nord,
200 euro

TOP Roos
Vandekerckhove
89 eu

JURK Patrizia Pepe,t.
287 euro
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ETHNIC
CHIC

BROEK
A
eu

Safarilooks, Aztekenprints,
dierenhuidjes, broderie of
etnische XL-juwelen? We
gaan op reis in onze Meerkast en nemen mee.

TOP, Hale Bob
205 eu

rnr

OORHANGERS,
New Look
6,99 euro

SANDAAL, Steve Madden, 79,99 euro

JURK
Hale Bob
285 e
..

RIEM, Malson Scotch,
44,95 e

HALSKETTING,
Fiona Paxton,
225 euro
ZONNEBRIL, Sacha, 9,95 euro

JURK, Amania Mo,
169 euro

, euro
HANDTAS, Sacha, 1995
veto-

Ic

oop

JUMPSU
Dutclvs
329 eur

NO4r.
1

MINIROK, Pepe Jeans, 115 euro

. ,.„.
BROEK Mav
99 eur

ki't s'PL'' '44

•

SANDAAL, DVF,
368 euro

A

0 Rebecca MInkoff
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CLUTCH Awardt, 273 euro

HANDTAS La Pomme de Loveley,
475 euro

N
ROK Primiark, 8 euro

N\

BALLERINA'S Pretty
Ballerinas, 179 euro

CAMERATAS New Look, 14,99 euro

CARDIGAN Aymara,
127,50 euro
Phillip Lim
•■■111i
•
1111

■

PUMP Mellow Yellow, 155 euro

ZONNEBRIL JBC, 7,50 euro

ROK HMV,
39,95 euro

BLAZER Julia June,
299 euro

HEMDJ URK COS,
69 euro
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HANDTAS Ted Baker, 255 euro

SHORT Esprit Collection, 49,99 euro

• • • • 01
• II
• 4,1 •• •
• 0 ti

• • 0 •
• ••

1 ,.•

•••• •.•
•
•• •-I•
•
•
■ • • • •
II •• ••• •
.%1
II

I 1/)
i •

1$

•
• ••,

t 4. 0 4. 0 •
' • ft

LEDEREN JASJE
Amator, 259 euro

ZIW
HEMDJE
SuperTrash,
79,95 euro

Clean en gedurfd
zonder een spatje
kleur? Dezelente
wordt er eentje in
zwart-wit.

ROK River Island,
35 euro

Iftwor
UMW
SKINNY
SuperTrash,
99,95 euro

PUMPS Edith & Ella, 179 euro

TOP, H&M, 29,95 euro

ROK Gigue, 169 euro

HANDTAS Diesel, 360 euro
SANDAAL Lob The Ballerina, 219 euro

HEMDJE
Primark, 13 euro
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