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Eerste soloplaat voor
mondharmonicaspeler
Mechelaar Steven Troch richt ook zijn eigen band op

N

b Vorig jaar deze tijd trok Steven
Troch naar de Greaseland Studios
in Californië om zijn eerste soloalbum op te nemen. De Mechelaar wilde twaalf zelf geschreven
songs uitbrengen op één plaat en
verzamelde in de Verenigde Staten enkele topmuzikanten – zoals
Rusty Zinn en Kid Andersen – om
zich heen. “Maar omdat ik het vorig jaar erg druk had met onder
meer de nodige optredens, heb ik
de plaat eventjes bijgehouden”,
glimlacht Troch.
Nu is het dus zover: eind volgende week wordt Nice ‘n’ Greasy officieel gelanceerd. “Het zijn nummers die ik heel graag op een cd
wilde verzamelen”, vertelt Troch.
“Qua stijl zou ik de songs omschrijven als blues. Maar niet op
de trage manier, waarmee mensen blues soms associëren. Wel
swingend. En met verschillende
roots, van reggae tot blues. Ik ben
tevreden met en trots op het resultaat.”

Steven Troch: “In Mechelen heb je niet echt een livescene, die je in andere steden in binnen en
buitenland wel hebt. Er is hier ook niet echt een blues of jazzscene.” FOTO PATRICK HATTORI

Niet zo bekend
Troch broedde al langer op zijn
eigen plaat, die hij vooral beschouwt als een erg mooi visitekaartje. Eerder al werkte hij mee
aan albums van Fried Bourbon.
De Mechelaar is ondertussen al
22 jaar aan de slag als mondharmonicaspeler en componist. Al
heeft hij daar in zijn thuisstad zelf
nog niet zo heel erg veel bekendheid mee verworven. “In Mechelen heb je niet echt een live-scene,
die je in andere steden in binnen-

en buitenland wel hebt. Er is hier
ook niet echt een blues- of jazzscene”, zegt de Mechelaar, die
ook bekend is van de band Tiny
Leg Tim en de Finses Tina Ina
Forsman.
Voor Troch is de lancering van
zijn eerste soloplaat ook de geboorte van een nieuwe band: de
Steven Troch Band. “Samen met
een Nederlandse bassist en gitarist en een drummer uit Gent. Hopelijk is de nieuwe plaats nu het
begin van een reeks fijne optre-

dens met de nieuwe band.”
Die optredens doet hij in België
en Nederland, maar ook in Frankrijk en Duitsland. Vaak in specifieke clubs, maar ook op grote festivals. Zo sloot Troch de Gentse
Feesten nog af en staat hij op de
volgende Dranouter. “Dat is dan
als begeleidende muzikant. Als
mondharmonicaspeler alleen optreden, doe je alleen maar binnen
de scene”, vertelt Troch. “Daarom
dus verwerf je ook niet zoveel bekendheid. De droom is natuurlijk

om van mijn muziek te kunnen leven. Maar dat is dezer dagen niet
zo evident, en zeker niet in dit
muziekgenre. Dus wil ik vooral
mijn eigen ei blijven leggen, zoals
ik nu gedaan heb. Platen blijven
opnemen en vele blijven spelen.”
Het album van Steven Troch
wordt op zaterdag 23 januari met
een optreden voorgesteld in Café
Zapoi in de Onze-Lieve-Vrouwestraat. Het album is vanaf 22 januari te koop in de winkel.
MARIJN SILLIS

Kassierster Maxi Zoo stak geld in eigen zak

b P. had een job bij de dierenwinkel MaxiZoo in Mechelen. “Om
haar maandelijks loon aan te dikken bedacht ze een goed uitgedokterd, maar eigenlijk héél simpel, plan”, vertelde de openbare

Het archeologisch onderzoek
dat op de site Akkerlaan
bezig is, heeft de vondst van
restanten uit de Romeinse tijd
opgeleverd.

Lier
Paaldansles duurt
anderhalf uur

Advocaat pleit in beroep voor vrijspraak

Een voormalige kassierster
van een dierenwinkel in
Mechelen werd enkele
maanden geleden voor
diefstal veroordeeld tot tien
maanden met uitstel. Haar
advocaat wil de vrijspraak.

Willebroek

b “Onroerend erfgoed wordt nu
ingelicht om die plek verder te onderzoeken. Bij het proefsleuvenonderzoek kon slechts een gedeelte van de Romeinse site worden vrijgemaakt. Daardoor
krijgen de archeologen inzicht in
het aanwezige bewoningserf, de
interne organisatie daarvan en de
aanwezige gebouwstructuren en
andere utilitaire sporen,” zegt Andy Dilles, directeur Volkshuisvesting Willebroek.
Bij de aangetroffen bewoningssporen gaat het onder meer om
resten van een zogenaamde spieker, een gebouw dat als voorraadschuur werd gebruikt. Eerder
werden in deze buurt al sporen
uit een rijk verleden met restanten uit het neolithicum, de ijzertijd, de Romeinse periode enzovoort gevonden. Op deze onderzoekssite gaat Volkshuisvesting
Willebroek een nieuwbouwproject van 300 woonentiteiten realiseren. Het archeologisch onderzoek heeft tot doel de aanwezige
resten te registreren, aangezien
die verdwijnen bij de realisatie
van dit woonproject. (jb)

ice ‘n’ Greasy. Onder
die titel brengt
Steven Troch (41) zijn
eerste soloalbum uit.
De Mechelaar, die de voorbije
jaren internationale
wedstrijden won, behoort tot
de beste
mondharmonicamuzikanten
van België.

Mechelen

Romeinse
sporen in
Akkerlaan

aanklager. In plaats van kassatickets gaf de beklaagde met een regelmaat van een klok ‘annulatiebonnen’ mee aan de klanten. Die
annulatiebonnen zijn een soort
kastickets die de winkel aan zijn
klanten geeft, wanneer die een
eerder gekocht product komen
omruilen.
Op deze manier slaagde P. er
volgens het parket in om minstens
5000 euro in haar portemonnee
te laten belanden. “Want op het
einde van de werkdag klopte haar
kassa altijd. Annulatiebonnen
worden ingeschreven als uitbeta-

lingen aan klanten. Hierdoor kon
er geld uit de kassa verdwijnen…zonder dat de directie kon
vermoeden dat er inkomend geld
in de beklaagde haar portemonnee terechtkwam”, stelde de procureur.
Twijfel
De zaak kwam in mei 2012 aan
het licht toen P. met vakantie was
en een klant een eerder gekocht
product kwam omruilen.
De directie hield de beklaagde in
het oog en kon haar betrappen. Ze
werd veroordeeld en de rechter

kende 5228 euro schadevergoeding toe aan haar ex-werkgever.
De advocaat van P. zei dat er veel
twijfel bestaat omdat iedereen de
nummers kende om in de kassa
van collega’s verrichtingen te
doen. Daarom vraag ik mijn cliënt
vrij te spreken”, vond de strafpleiter. “De beklaagde was altijd aanwezig op de dag dat er fraudes gepleegd zijn. Daarom vraag ik de
bevestiging van het eerdere vonnis”, zegt de procureur.
Vonnis op 8 februari.
(ldn)

b In het artikel over Paaldansschool Doenja op de Kesselsesteenweg 6 in Lier sloop een fout.
We schreven dat een abonnement
voor tien lessen van een uur 130
euro kost. Dat is niet correct. Het
gaat namelijk om tien lessen van
anderhalf uur. De proeflessen
voor beginners zijn ondertussen
volzet, maar wie al enige ervaring
heeft, kan op 14 januari van
20.30 tot 22u aan een proefles
deelnemen. Voor tieners is er een
proefles op 13 januari van 14 tot
15.30u. Een proefles kost 5 euro.
Als u nadien kiest om in te schrijven voor de volledige reeks,
wordt dat bedrag afgetrokken van
het lidgeld. (cvr)

Willebroek
Schepen Maaike
Bradt hoort bij CD&V
b In het artikel ‘Gemeentes starten met ophaling roze zakken’ in
onze krant van zaterdag stond
een fout. We vermeldden dat
schepen van Milieu en Integraal
Afvalbeleid Maaike Bradt uit Willebroek zetelt namens de N-VA.
Dat is fout, schepen Maaike Bradt
maakt deel uit van de CD&V-fractie.
In Willebroek worden de roze
zakken de eerste keer opgehaald
in zone B op vrijdag 15 januari en
in zone A op vrijdag 19 februari. De ophaling van de roze zakken gebeurt om de acht weken. (gdb)

