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De laatste schoenenwinkel
van Nijlen, die in het pand in
de Statiestraat gevestigd was
en waar Passo nu opent, is
een tijd geleden gesloten. “Zo
ontstond er een gat tussen
Lier en Herentals. Tijdens
een bezoekje bij de buren van

Ditto Fashion kwamen we op
het idee om zelf een schoen-
winkel te openen. De uitba-
ters 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 concreet, we waren ei-
genlijk niet op zoek, maar dit
sprak ons wel aan. En schoe-
nen willen veel mensen toch
graag eerst passen voor ze die
kopen”, zegt Marina. 

Marina Borremans heeft al
veel ervaring in boetieks. “Ik
werkte op de Meir en in Wij-
negem Shopping Center en ik
verkocht twintig jaar Mylène-
verzorgingsproducten. Klan-

ten helpen, kan ik dus wel”,
zegt ze lachend. 

Haar man Laurens Dielens
komt uit een heel andere sec-
tor. “Ik was aankoper en ver-
koper van buitenlands fruit
voor een bedrijf bij de veiling
van Sint-Katelijne-Waver. Ik
moest elke dag om 19 uur
gaan slapen om de volgende
ochtend al om 2 of 3 uur op te
staan.  Daarna werkte ik een
hele dag in de koeling. Om een
sociaal leven te hebben, was
dat niet ideaal. Ik wist alles
van bananen, appelsienen en
ananassen. Van schoenen
kende ik een tijd geleden nog
niet zo veel. Maar waarom
zou ik dat niet snel kunnen le-
ren, dacht ik?”

Levenservaring

“We weten dat we vijftigers
zijn, maar dat wil niet zeggen
dat we al achter de geraniums
moeten gaan hangen. We hou-
den wel van een uitdaging.
Wij hebben levenservaring en
kunnen goed met mensen om-
gaan. En als jonge mens is het
niet ideaal. Je moet eerst
zwaar investeren in een col-
lectie en we zijn nu zelfs al
bezig met de bestelling van de
volgende collectie. Zonder dat

we één schoen verkocht heb-
ben. Als je iets ouder bent,
dan heb je daar al meer finan-
ciële armslag voor. We weten
wel dat we niet verder moe-
ten springen dan we kunnen
en storten ons niet in avontu-
ren. We zijn zeker genoeg van
onszelf om dit aan te durven
en ervoor te gaan. We willen
graag nog tien tot vijftien jaar
werken. Als vijftigplussers
voelen we ons niet te oud om
te ondernemen”, zegt het kop-
pel. 

Het koppel heeft het pand
volledig heringericht en
werkt samen met de herstel-
dienst van schoenmakerij
’t Centrum uit Lier. Zij komen
twee keer per week te herstel-
len schoenen ophalen. We
zorgen ook voor aanbod in
grote maten. 

Het feestelijke openings-
weekend, met hapjes en een
glaasje cava, is gepland van
vrijdag 28 februari tot zondag
1 maart, telkens van 9.30 tot
18 uur.

Meer oudere starters

Laurens Dielens en Marina
Borremans zijn niet de enigen
die als minder jonge onderne-
mers deze stap zetten. Het

aantal vijftigplussers dat als
zelfstandige begint, zit sterk
in de lift, stellen ze bij Unizo.
“Tien jaar geleden was maar
10,8 procent van de startende
ondernemers een vijftigplus-
ser. Nu is dat al 14,9 procent.
Dat is een stijging met bijna
de helft. Soms gaat het om
mensen die als werknemer
moeilijk aan de bak komen op
de arbeidsmarkt en daardoor
min of meer gedwongen wor-
den om zelfstandige te wor-
den. Maar heel vaak gaat het
om mensen die hun hele leven
gewerkt hebben voor een baas
en nu vinden dat ze die erva-
ring niet langer ten dienste
van een onderneming moeten
stellen, maar ze beter aan-
wenden voor hun eigen zaak”,
zegt Danny  Van Assche, gede-
legeerd bestuurder van zelf-
standigenorganisatie Unizo. 

“Of oudere starters ook bete-
re starters zijn? Ze weten
door de band genomen beter
hoe de wereld in mekaar zit
en wankelen minder snel bij
tegenslagen. Mijn gevoel zegt
dat die roepingen op latere
leeftijd doorgaans zelfs een
hogere slaagkans hebben. Wij
vinden deze trend alleszins
een goede zaak”, besluit Van
Assche.

Koppel start schoenwinkel in centrum van Nijlen

Vijftig is het nieuwe veertig en dus 
zeker niet te oud om te ondernemen
In de Statiestraat opent 
binnenkort Schoenen Pas-
so. De enthousiaste vijfti-
gers Laurens Dielens (52) 
en Marina Borremans (55) 
zijn vastbesloten om de 
enige schoenwinkel in 
Nijlen tot een succes te 
maken. “Ja, we zijn over 
de vijftig, maar dat wil 
niet zeggen dat we niets 
nieuws meer uit de grond 
kunnen stampen”, klinkt 
het. 

NIJLEN 

W Marina Borremans en Laurens Dielens in hun nieuwe schoenwinkel. De opening is gepland eind deze maand. 
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MARINA BORREMANS
ONDERNEMER

"We weten dat we 
vijftigers zijn, maar 
dat wil niet zeggen 
dat we al achter de 
geraniums moeten 
gaan hangen"

naam om zo een gesprek op
gang te brengen. Je moet inte-
resse tonen zodat de klanten
met plezier komen winkelen.
Ik voorzie daarom bijvoorbeeld
ook in een koffiehoek en ga be-
wust zelf mee bedienen”, ver-
telt de slager

“De focus ligt ook heel sterk
op de essentie, het vlees”, be-
nadrukt Thomas. “Want tegen-
woordig kan je van alles en nog
wat bij de beenhouwer kopen:
een oneindige resem bereide
gerechten, bijgerechten,  dag-
schotels, enz. Een aantal klas-

de jaarlijkse zomervakantie
plots de deuren sloot, had He-
miksem geen dorpsslager
meer. De nieuwe zaakvoerder –
die sommige klanten wellicht
herkennen gezien hij er korte
tijd werkte – is laaiend enthou-
siast en ambitieus om er een
dorpsslagerij van weleer van te
maken. Met de achterliggende
gedachte dat ‘naar de beenhou-
wer gaan’ net als vroeger ook
een stukje een sociaal gebeu-
ren is. “Ik vind interactie met
de klanten heel belangrijk. Ik
vraag mensen zelf naar hun

siekers als stoofvlees en bijge-
rechten als puree of rode kool
gaat er uiteraard wel zijn, maar
ik wil teruggaan naar het vlees
in al zijn puurheid. Daarom
ook geen rijen klaar afgesne-
den stukken vlees in de toog
‘om het vooruit te laten gaan’,
maar wel à la minute afge-
stemd op de wensen van de
klant.”

Als streefdatum om de deuren
te openen, heeft de slager 4 mei
vooropgesteld. Op 9 mei staat
een groot openingsfeest ge-
pland.  (bar)

W Thomas De ceuster, met vrouw 
Sharris en dochtertje Amélie. 
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 “Eindelijk weer een beenhou-
wer in Hemiksem!”, klonk het
massaal toen Thomas De ceus-
ter via sociale media bekend-
maakte dat hij de slagerij op de
Gemeenteplaats heeft overge-
nomen. Toen die vorig jaar na

Thomas De ceuster (30) 
ziet een lang gekoesterde 
droom in vervulling gaan. 
Vanaf begin mei bedient hij 
de klanten op hun wenken 
aan de Gemeenteplaats in 
Hemiksem.

HEMIKSEM 

Hemiksem heeft weer dorpsslager (die ook koffie schenkt)

MECHELEN 

Mechels cultuurproject 
in de prijzen
De Grond der Dingen, een Me-
chels participatieproject dat in-
woners van de stad actief laat 
meebouwen aan de toekomst, is 
in de prijzen gevallen tijdens de 
jaarlijkse uitreiking van de Ul-
tima’s. Het project is een sa-
menwerking tussen theaterge-
zelschap Arsenaal/Lazarus en 
museum Hof van Busleyden. 
Voor De Grond der Dingen kon-
den alle Mechelaars een idee 
indienen dat de stad beter zou 
maken. Ruim tachtig van deze 
voorstellen kregen een plekje in 
The Neverending Park in het 
Hof van Busleyden. In deze tij-
delijke tentoonstelling kan ie-
dereen de ideeën ontdekken en 
er met elkaar in dialoog over 
gaan. Er vinden ook verschei-
dene evenementen plaats. De 
expo loopt nog tot 15 maart. 
Daarna wordt er een selectie 
gemaakt en in 2021 worden die 
voorstellen gerealiseerd op 
20.000 vierkante meter die de 
stad ter beschikking stelt.    
Het project werd beloond met 
een Ultima. Deze prijs van de 
Vlaamse overheid moet voor 
extra stimulans zorgen binnen 
de cultuurdisciplines en het 
culturele bewustzijn verhogen. 
Aan de prijs is een bedrag van 
10.000 euro verbonden. “Dat 
geld willen we investeren in het 
project en er vooral de betrok-
kenheid van jonge kunstenaars 
mee stimuleren bij de verdere 
ontwikkeling van de voorstel-
len”, zeggen Sigrid Bosmans en 
Willy Thomas van Hof van Bus-
leyden en Arsenaal/Lazarus.  
(svds)
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Stad zoekt nieuwe 
aanbieder deelsteps
De stad moet op zoek naar een 
nieuwe aanbieder van deel-
steps. De vorige haakte af. 
Het bedrijf Circ testte vorig 
jaar deelsteps uit in Mechelen. 
“We kwamen als de beste stad 
uit het proefproject. In een 
viertal maanden tijd hadden 
11.000 mensen er eentje uitge-
test”, zegt Vicky Vanmarcke 
(VLD-Groen-m+), schepen van 
Mobiliteit. Uiteindelijk besliste 
de stad om verder samen te 
werken met Circ. “Maar onder-
tussen is het bedrijf overgeno-
men door Bird. Dat heeft beslist 
om er niet mee door te gaan”, 
zegt Vanmarcke. Bijgevolg 
moet de stad dus op zoek naar 
nieuwe kandidaten om deel-
steps aan te bieden.  (svh)


