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COR (90) EN MARLENE (69) MAKEN 
FIETSTOCHTEN EN BEZOEKEN CONCERTEN 

Iedere week zet MAX Magazine 
iemand in het zonnetje die iets 
bijzonders doet voor een ander. 

Toen Cor (92) stopte met zijn vaste fi etsclubje, 
leek het hem wel wat om een maatje via de Unie 
Van Vrijwilligers (UVV) te krijgen. Marlene (69) 
was net met pensioen en wilde haar vrije tijd 
nuttig inzetten. “Vanaf het allereerste moment 
klikt het.”

C or: “Ik heb altijd veel 
gesport, vooral gefi etst. Op 
mijn 71ste heb ik nog een 

fi etsreis van negen maanden door 
Indonesië gemaakt. Heerlijk. Met 
mijn vaste fi etsclubje stopte ik op 
een gegeven moment. Maar fi et-
sen vind ik nog steeds fantas-
tisch. Ik klopte bij de UVV aan 
voor een maatje. Mijn zoon zie ik 
wel vaak, maar mijn dochter 
woont niet in de buurt. Het leek 
me gezellig om op regelmatige 
basis met iemand op stap te gaan. 
Marlene kwam bij me, ze was niet 
echt een fi etser. Ik heb haar mee-
genomen, eerst op een tocht naar 
Zaandam, later naar 
Monnikendam. Ze vond het leuk. 
Daarnaast delen we een passie 
voor muziek. We gaan vaak naar 
het Muziektheater, op dinsdag-

middag kun je daar gratis mooie 
concerten bezoeken. Vooral zang 
spreekt me aan, ik heb zelf altijd 
gezongen. Meestal komt Marlene 
op dinsdagochtend rond tienen. 
Ik sta echt op haar te wachten, 
als ze vijf minuten te laat is, denk 
ik: waar blijft ze nou? Het is 
gewoon een schat van een mens. 
We zijn nog net niet verliefd, 
haha.”

Marilene: “Ik ging met pensioen, 
dan krijgt je leven een andere 
dimensie. Ik dacht: wat ga ik doen 
met die zee van tijd? Ik meldde 
me aan bij de UVV en werd aan 
Cor gekoppeld. Het was meteen 
gezellig. Bij Cor voel ik me op 
mijn gemak. Het is een heel blij 
mens, hij neemt het leven makke-
lijk. In zijn tuin bloeien de bloe-

men, en zo is ook zijn leven. Hij 
ziet het goede en vrolijke. Toen hij 
voorstelde om een fl inke fi ets-
tocht te maken, dacht ik eerst: o 
jee. Maar als een man van 90 zo’n 
eind weg fi etst, wie ben ik dan om 
niet mee te gaan? We gingen en ik 
had een geweldige dag. Als we 
niet fi etsen, luister ik naar zijn 
verhalen. Hij heeft zo veel meege-
maakt en kan er mooi over vertel-
len. Ik vind het fascinerend om te 
horen over zijn Amsterdamse 
jeugd, in een tijd waarin ik nog in 
de sterretjes was. Cor is nu 92, 
maar ik denk dat hij wel 100 
wordt, zo gezond als hij leeft. Zelf 
gaat hij voor 106.” 

‘We zijn nog net 
niet verliefd, haha!’
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