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Afgeschreven wegens 
te oud, dat vind ik 
onzin

Met veel belangstelling heb ik geluisterd
naar de plannen van Laurens en Marina,
die in Nijlen als vijftigplusser een nieuwe
schoenwinkel starten. Ik vind zulke

mensen inspirerend, want waarom zou een 
vijftigplusser geen nieuwe zaak mogen beginnen? 
Alsof mensen op die leeftijd al verplicht moeten 
aanmodderen en hun dromen niet meer te 
verwezenlijken zijn. 
Als de wil er is, hoeft leeftijd geen beletsel te zijn. 
Vijftigers worden al meer dan genoeg neergezet als 
uitgebluste werknemers, die niets liever willen dan 
met brugpensioen gaan. Iemand afschrijven wegens 
te oud, dat vind ik dus onzin. 
Want oud zijn, wat wil dat eigenlijk zeggen? Het 
internet biedt heel veel pasklare antwoorden, al durf 
ik mijn hand niet in het vuur te steken voor het 
waarheidsgehalte. ‘Je wordt pas echt oud als de 
kaarsjes meer kosten dan de taart’, zo staat er onder 
andere op van die Delftse tegeltjes vol wijsheden te 
lezen. Of: ‘Je bent pas oud als men zegt dat je er nog 
goed uitziet’. En ook heel vaak terugkomend op het 
internet: ‘Je bent pas oud als je nek vaker stijf is dan 
je…’ Tja. 
Volgens mij ben je oud als je de moed niet meer hebt 
om aan iets nieuws te beginnen. Dat kan gaan over 
een winkel openen, maar evengoed over een nieuwe 
hobby. Of om een belangrijke nieuwe gewoonte te 
kweken. 
Laurens en Marina barstten tijdens ons gesprek van 
de goesting om erin te vliegen. Starten aan een nieuw 
hoofdstuk, dat geeft duidelijk energie.
En te oud voor iets zijn, dat zit vooral tussen de oren. 

cultuurdisciplines en het culture-
le bewustzijn verhogen. De Grond
der Dingen is het eerste project
dat een Ultima wint. Voorheen
waren het steeds individuele ar-
tiesten of verenigingen die geno-
mineerd werden. 

Aan de prijs is een bedrag van
10.000 euro verbonden. “Dat geld
willen we investeren in het pro-
ject en er vooral de betrokkenheid
van jonge kunstenaars mee sti-
muleren bij de verdere ontwikke-
ling van de voorstellen”, zeggen
Sigrid Bosmans en Willy Thomas
van Hof van Busleyden en
Arsenaal/Lazarus. (svds)

MECHELEN 

Voor De Grond der Dingen kon-
den alle Mechelaars een idee in-
dienen dat de stad beter zou ma-
ken. Ruim tachtig van deze voor-
stellen kregen een plekje in The
Neverending Park in het Hof van

De Grond der Dingen, een 
Mechels participatieproject dat 
inwoners van de stad actief laat 
meebouwen aan de toekomst, is 
in de prijzen gevallen tijdens de 
jaarlijkse uitreiking van de 
Ultima’s. Het project is een 
samenwerking tussen theater-
gezelschap Arsenaal/Lazarus en 
museum Hof van Busleyden.

Busleyden. In deze tijdelijke ten-
toonstelling kan iedereen de ide-
eën ontdekken en er met elkaar in
dialoog over gaan. Er vinden ook
verscheidene evenementen
plaats. De expo loopt nog tot
15 maart. Daarna wordt er een se-
lectie gemaakt en in 2021 worden
die voorstellen gerealiseerd op
20.000 vierkante meter die de
stad ter beschikking stelt.   

10.000 euro
Het project werd beloond met

een Ultima. Deze prijs van de
Vlaamse overheid moet voor ex-
tra stimulans zorgen binnen de

Participatieproject van Hof van Busleyden en Arsenaal/Lazarus valt in de prijzen

De Grond der Dingen wint Ultima

De Grond der Dingen. FOTO  DIRK VERTOMMEN

De laatste schoenenwinkel van
Nijlen, die in het pand in de Sta-
tiestraat gevestigd was waar Pas-
so nu opent, is een tijd geleden
gesloten. “Zo ontstond er een gat
tussen Lier en Herentals. Tijdens
een bezoekje bij de buren van Dit-
to Fashion kwamen we op het
idee om zelf een schoenwinkel te
openen. De uitbaters van Ditto
Fashion, dat zijn vrienden van
ons, zeiden dat het iets voor ons
zou zijn. We waren al jaren aan
het denken om als koppel samen
te werken en als zelfstandigen iets
te beginnen. Al was dat nooit con-
creet, we waren eigenlijk niet op
zoek, maar dit sprak ons wel aan.
En schoenen willen veel mensen
toch graag eerst passen voor ze
die kopen”, zegt de verkoopster. 

Marina Borremans heeft al veel
ervaring in boetieks. “Ik werkte
op de Meir en in Wijnegem Shop-
ping Center en ik verkocht twintig
jaar Mylène-verzorgingsproduc-
ten. Klanten helpen, kan ik dus
wel”, lacht ze. 

Haar man Laurens Dielens komt
uit een heel andere sector. “Ik was
aankoper en verkoper van buiten-
lands fruit voor een bedrijf bij de
veiling van Sint-Katelijne-Waver.
Ik moest elke dag om 19u gaan
slapen om de volgende ochtend al
om 2 of 3u op te staan.  Daarna
werkte ik een hele dag in de koe-
ling. Om een sociaal leven te heb-
ben, was dat niet ideaal. Ik wist
alles van bananen, appelsienen
en ananassen. Van schoenen ken-

NIJLEN 
Koppel opent eind deze maand schoenwinkel in centrum 

“Als vijftigplussers zijn  wij zeker niét te oud 
om te ondernemen”
In de Statiestraat in Nijlen opent 
binnenkort Schoenen Passo. De 
enthousiaste vijftigers Laurens 
Dielens (52) en Marina Borremans 
(55) zijn vastbesloten om de eni-
ge schoenwinkel in Nijlen tot een 
succes te maken. “Ja, we zijn over 
de vijftig, maar dat wil niet zeg-
gen dat we niets nieuws meer uit 
de grond kunnen stampen”, klinkt 
het. 

Marina Borremans 
Uitbaatster Schoenen Passo

“Ik werkte op de 
Meir en in 
Wijnegem 
Shopping Center 
en ik verkocht 
twintig jaar 
Mylène-
verzorgings-
producten. 
Klanten helpen, 
kan ik dus wel.”

de ik een tijd geleden nog niet zo
veel. Maar waarom zou ik dat niet
snel kunnen leren, dacht ik?”

Levenservaring
“We weten dat we vijftigers zijn,

maar dat wil niet zeggen dat we al
achter de geraniums moeten gaan
hangen. We houden wel van een
uitdaging. Wij hebben levenser-
varing en kunnen goed met men-
sen omgaan. En als jonge mens is
het niet ideaal. Je moet eerst
zwaar investeren in een collectie
en we zijn nu zelfs al bezig met de
bestelling van de volgende collec-
tie. Zonder dat we één schoen
verkocht hebben. Als je iets ouder
bent, dan heb je daar al meer fi-
nanciële armslag voor. We weten
wel dat we niet verder moeten
springen dan we kunnen en stor-
ten ons niet in avonturen. We zijn
zeker genoeg van onszelf om dit
aan te durven en ervoor te gaan.
We willen graag nog tien tot vijf-
tien jaar werken. Als vijftigplus-
sers voelen we ons niet te oud om
te ondernemen”, zegt het koppel.

Het koppel heeft het pand volle-
dig heringericht en werkt samen
met de hersteldienst van schoen-
makerij ’t Centrum uit Lier. Zij ko-

men twee keer per week te her-
stellen schoenen ophalen. We
zorgen ook voor aanbod in grote
maten. 

Het feestelijke openingsweek-
end, met hapjes en een glaasje ca-
va, is gepland van vrijdag 28 fe-
bruari tot zondag 1 maart, telkens
van 9.30u tot 18u.

Meer oudere starters
Laurens Dielens en Marina Bor-


