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Dubbelconcert The Hendrix Files en Bullfrog Tattoo
Met het dubbelconcert op zondag
28 februari van The Hendrix Files en Bull
frog Tattoo brengen de bands niet alleen
een homage aan Rory Gallagher en Jimi
Hendrix, maar mag de Mena tevens de
beste gitarist van de Beneluxcoverbands
verwelkomen. Conny Juste
ROTSELAAR

Fan van Jimi Hendrix en Rory
Gallagher waren ze beide, de gi
tarist van The Hendrix Files,
Charly Verbinnen, en Yves Van
dermotte, gitarist bij Bullfrog
Tattoo. Met hun bands spelen ze
geregeld covers van hun idolen.
Het kon niet uitblijven om ooit
samen eens een tributeoptre
den te brengen. De aftrap geven
ze op 28 februari in Rotselaar,
waarna er nog meerdere optre
dens in België en Nederland vol
gen. Naast de bijzondere thema
tiek heeft het dubbelconcert nog

een speciale toets. Zo zal er de
beste gitarist van Benelux op het
vlak van coverbands spelen.
Yves Vandermotte werd immers
in januari in Paradiso Amster
dam tot de beste Beneluxgita
rist in the clash of the Cover
bands verkozen. Hij moest het
hierbij opnemen tegen een 400
tal gitaristen uit de Benelux. En
dat hij hierbij als winnaar uit de
bus kwam, mag niet verbazen.
Zo speelt de nu 55jarige muzi
kant, die in zijn professionele le
ven als gitaartechnieker muzi

kale grootheden als Arno of
Trixie Whitley begeleidt, al bij
na 45 jaar gitaar en heeft hij in
zijn coverband niet de eerste de
beste als voorbeeld gekozen. "

Rory Gallagher naspelen is geen
gemakkelijke opgave”, bekent
hij. “Als je dat met succes doet,
kan je toch wel op respect van
andere muzikanten rekenen.”

Verdienstelijke dorpsgenoten
in de bloemetjes gezet
Tijdens de druk bijgewoonde
nieuwjaarsreceptie van Unizo
RotselaarHolsbeek werden
naar goede gewoonte in de
toonzalen van Garage Vander
borght weer enkele opmerke
lijke dorpsgenoten in de bloe
metjes gezet. Dit jaar was het
de beurt aan Katrien Herde
wijn, die onlangs als zaakvoer

Zesdeklassers van GBS Boortmeerbeek
denken na over de toekomst
Het is intussen een mooie tra
ditie geworden bij de Gemeen
telijke Basisschool van Boort
meerbeek. Jaarlijks bezoeken
de zesdeklassers van de school
de DoeBeroepenbeurs die de
provincie VlaamsBrabant in
de Brabanthal in Leuven orga
niseert. Ook dit jaar was dit
het geval. De leerlingen kon
den er kennismaken met een

brede waaier aan beroepen,
gaande van chemicus over
programmeur tot ingenieur.
Zij toonden zich ook geïnte
resseerde bezoekers op de
stand van Don Bosco Haacht
waar ze ingewijd werden in de
geheimen van de chemie. Met
de labojas aan leken de schei
kundeproefjes nog echter.

ster van Elegnano werd verko
zen tot de UNIZO Starter van
het Jaar. Ook Gratienne Si
oncke, CEO van Borginsole,
werd als beste vrouwelijke on
dernemer van het jaar gehul
digd. Daarnaast mocht ook
Unizobestuurslid Kris Six de
nodige bloemetjes ontvangen.

