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De Nederlander Cees Hoogeste-
ger (82) liep op enkele bruine bo-
terhammen met kaas. “Gisteren
heb ik een Jupiler gedronken. En
straks na de atletiekmeeting
drink ik een trappist. Maar eerst
wil ik na de estafette ook nog
deelnemen aan de 200 meter.”
Frans wou zelfs nog aan de 1.000
meter meedoen na de 4x100.

Omdat we het kwartet tijdens de
opwarming met muizenpasjes
hadden zien lopen, dacht onder-
getekende dat ze op het midden-
plein de 80-plussers vlot zou kun-
nen volgen om foto’s te nemen tij-
dens hun heldenrun. Maar schoot
die Willy Florus uit Lint daar als
een jachtluipaard uit zijn start-
blok! Na de eerste dertig meter

moesten we al lossen. Ook Henri
Van Heymbeek rende als een
speer, terwijl tot slot nog Frans en
Cees voor de perfecte stokwissels
zorgden. Ze wisten sowieso dat ze
goud zouden winnen omdat ze de
enige startende ploeg in hun leef-
tijdscategorie waren, maar dat
het zo vlot zou gaan in die loden
hitte had niemand gedacht.

Het was Jos Bos (75) uit Aartse-
laar, ook lid van Apso en zondag
in het Bontinckstadion in Sint-Ni-
klaas succesvol aan de bak in de
Apso-aflossingsploeg met 70-
plussers, die de 80-plussers warm
maakte voor deelname aan de
4x100m.

“Ik heb het opgezocht op inter-
net: nergens ter wereld heeft een
estafetteploeg met 80-plussers
die allemaal lid zijn van dezelfde
atletiekvereniging hen dit voorge-
daan”, straalde Jos Bos gisteren.”

“Alleen Henri Van Heymbeek uit
Wuustwezel heb ik wat harder
moeten motiveren. Hij moest nog
twee pistemeetings lopen om hier
vandaag in de officiële wedstrijd
van de KAVVV-vriendenclubs in
Sint-Niklaas te mogen aantre-
den.”

Frans Moorkens (85) uit Halle-
Zoersel had een boterham met
poepgelei gegeten ter voorberei-
ding. “Ik eet nooit vlees voor een
wedstrijd, want dat ‘gooit’ op”,
spreekt hij uit ervaring.

SINT-NIKLAAS, ZANDHOVEN, WUUSTWEZEL, LINT 

“Ach, van 100 meter ga ik niet
zweten”, reageerde Cees na af-
loop. Ook bij Frans parelden geen
zweetdruppels op zijn voorhoofd.
“Alleen mijn mond is droog.”

Hartritmestoornissen
Willy Florus, die vooraleer hij lid

werd bij Apso al successen boekte
bij AC Lierse, moest wel naar
adem happen. “Zo ben ik”, pufte
Willy. “Ik ga altijd tot de bodem.
Mijn dokter heeft nochtans niet
graag dat ik blijf lopen. Ik heb last
van hartritmestoornissen en
draag een pacemaker. Mijn twee-
de al, want de vorige was versle-
ten. Maar ik val nog liever dood
dan te moeten opgeven.” Ook
Cees heeft een pacemaker.   

De nestoren van de atletiek had-
den veel bekijks op het podium.
“Nu er nog af geraken”, grapte
Frans. Of ze volgend jaar opnieuw
meedoen? “Als ik niet in mijn graf
lig wel”, zei Frans nuchter.

80-plussers lopen topchrono in hitte
Atletiekclub Apso zorgt voor unicum: oudste estafetteploeg en twee leden met pacemaker

1 minuut 36 seconden: in die 
chrono liepen Frans Moorkens 
(85), Willy Florus (82), Cees Hoo-
gesteger (82) en Henri Van Heym-
beek (81) zondag de 4x100m. De 
80-plussers van atletiekclub Apso 
uit Zandhoven zorgden zo voor 
een unicum. 
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Willy Florus
Apso-atleet uit Lint

“Mijn dokter heeft 
niet graag dat ik 
nog loop met mijn 
pacemaker.”

Pezige beentjes, gespierde lijven: de estafettelopers Henri (81), Cees (82), Willy (82) en Frans staan scherp 
voor de start in het Bontinckstadion in Sint-Niklaas. FOTO KRISTIN MATTHYSSEN

Henri, Willy, Frans en Cees op het podium.  FOTO KMA Ook de 70-plussers van Apso finishten sterk als tweede. FOTO KMA Willy schiet uit de startblokken als eerste loper. FOTO RR
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De auto kwam tot stilstand vlak voor de bakkerij. FOTO RRN
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Op Hoogeind is zaterdagoch-

tend rond 6.30u een Nederlandse 
bestuurder de controle over zijn 
voertuig verloren. Hij reed tegen 
een verkeersbord en een verlich-
tingspaal. De tollende auto kwam 
tot stilstand tegen de gevel van 
bakkerij Fierens. “De chauffeur 
stapte uit en zei dat hij uit de 
bocht was gegaan”, vertelt bak-
ker Marc Fierens. “Nochtans is 
het hier maar een flauwe bocht.” 

Na die uitleg wandelde de man 
weg, omstanders die hem aan-
maanden te blijven, negeerde hij. 
De politie kon hem niet veel later 
oppakken. De man legde een po-
sitieve ademtest af. 

Fietsenrek
“We hebben geluk gehad. Als 

het een uur later gebeurd was, 
was de winkel al open en waren 
er klanten”, zegt de bakker. “De 

Dronken Nederlander rijdt tegen bakkerij en vlucht te voet weg
STABROEK 

schade valt goed mee. Hij is te-
gen een fietsenrek gereden en 
dat is tegen het rolluik gekomen 
maar zonder schade.”

Een medewerkster van de bak-
kerij was net op dat moment een 
deurmat aan het leggen. “Ze was 
wel geschrokken ja”, zegt Marc 
Fierens. “Aan onze privéwoning 
raakten wel wat dingen bescha-
digd, maar dat is allemaal ver-
vangbaar.” (sare)

CD&V trekt met acht nieuwe namen naar kiezer 
Burgemeester Luc Van

Hove trekt in oktober
de lijst van CD&V voor

de gemeenteraadsverkiezingen.
De ambities zijn groot. In een pers-
tekst laat de partij weten dat het de
bedoeling is om de absolute meer-
derheid te behouden. Er zijn acht
nieuwkomers. 

“CD&V Zandhoven trekt met

twaalf vrouwen en elf mannen
naar de kiezer. De kandidaten zijn
mooi verdeeld over de vijf deelge-
meenten: drie mensen voor Vier-
sel, drie voor Massenhoven, vijf
voor Pulle, vijf voor Pulderbos en
zeven voor Zandhoven”, zegt bur-
gemeester Van Hove. “In verhou-
ding dus met het aantal inwoners.
De lijst bevat een mix van nieuwe

en ervaren kandidaten.”
Er zijn acht nieuwe gezichten, van

wie de jongste, Jelle Lauwereys uit
Pulderbos, 22 jaar is. Jelle is lid van
de LRV De Dennenruiters. Daar-
naast stellen ook Karen Janssens,
Els Schellekens van beleefboerde-
rij Het Eigen Zijn in Viersel, Gilbert
Hellemans van café De Lindekens
in Massenhoven, Marleen Lam-

brechts, Jef Leirs en Vicky Veris
zich kandidaat voor CD&V. Zij zijn
onder meer actief in de ouderver-
enigingen en OKRA. In Massenho-
ven komt ook Maria Van Rompaey
op, de echtgenote van Richard Bas-
tanie, die zelf afscheid neemt.

CD&V wil haar absolute meerder-
heid behouden en ziet zelfs moge-
lijkheden om die nog uit te bou-

wen. “In elke bevraging scoort de
gemeente Zandhoven zeer goed bij
haar inwoners”, zegt  burgemees-
ter Van Hove.

Volgens de burgemeester zal de
grootste uitdaging zijn om de in-
woners te overtuigen dat “de ver-
kiezingen over Zandhoven gaan en
niet over Antwerpen of Brus-
sel”. (kma)


