
Jammer genoeg moesten 

we ook een sloef kiezen. 
Een echte duidelijke win-

naar kwam er niet uit de 
bus. Wel waren er enkele 

groepen die duidelijke af-
spraken maakten om op 

dezelfde persoon te stem-
men. De winnaar, Maarten Anthonissen 

haalde 13 stemmen. In één klap goed voor 
een tweede K : winnaar met het minst aan-

tal stemmen. 

Eind jullie kwamen enkele 

Keldertrappers samen om 
eens te brainstormen. Een 

van hen had gehoord dat 
De Waffere twijfelde om 

vrijdag met de kermis in 
hun tent iets te organise-

ren. Al snel kregen we een 
goed idee. De K van Kel-

dertrapken. We besloten 
om naar De Waffere te 

stappen met ons voorstel. 
Van hen kregen we een ja, 

dus op de volgende verga-
dering zetten we de ruwe 

lijnen uit. 

Eén maand en verschillen-
de vergaderingen, filmses-

sies, fotoshoots later vindt 
ons evenement "De K van 

Keldertrapken" plaats. We 
kregen in een maand 

maar liefst een kleine 
340 enquêtes ingevuld 

terug binnen. Dank aan al 
die mensen voor hun 

kwartiertje of langer tijd 
dat ze besteed hadden 

aan het invullen van het 
(online) formulier. 

We starten de 

avond met enig ge-
plaag: wij weten wie 

er zal winnen, maar 
"You don't know". Na 

het nummer dat Fre-
derik bracht, werd de 

boerendochter geko-
zen. De Wildste boe-

rendochter werd Ka-
trien Uitdewilligen, 

een leuk filmpje werd 
getoond. Een greep 

uit de top10 levert dit op. Katrien Uytdewilligen, Konings 
Liesbeth, , Peeters Laura, Van den Bergh Hilde, Hanna 

peeters, , Konings Karen, Uytdewilligen Rien, Greefs Sa-

bine, Van den Bergh Tinneke, Mathijssen Silvie. 

Van boerendoch-

ter naar Boer met 
de grootste… is 

slechts een kleine 
stap.  Jan Uitde-

willigen won deze 
wedstrijd. Al zijn 

we helemaal niet 
zeker wat er op de 

puntjes kwam te 
staan. Wij lazen 

wel volgende ant-
woorden: schaats-

baan (2), voorraad 
Maes Pils (1),lekkerste dochter(1), tractor (1), achternaam 

(1), sociale inzet (1) grootste kinderboerderij(1), zorgboerde-

rij(3), dorst(1), lawaai(1), hart(15), leut in 't leven (1), popu-
lariteit (1). Verdienstelijke verliezers waren : Konings Ben, 

Van Loenhout Frans, Van De Keybus Jaak, Van Loon Cy-
riel, Konings Herman, Peeters Joris, De Witte Greefs, 

Mathijssen, Peeters Hugo,  Kools Bart.  
Waar zij de grootste in hebben laten wij liever aan uw ver-

beelding over. 

Een eenmalige uitgave van Keldertrapken  

Voor meer foto’s, filmpjes…  
zie onze website 

www. keldertrapken.be 

Lul werd George Bush. 

Wie er hier een podiumplaats 
behaalde, zal een groot ge-

heim blijven.   



Waarom dat we de langste 

Hollander op onze enquête 
plaatsten is ons nog steeds een 

vraag. Ik denk dat het iets te 
maken heeft met  het zoeken 

naar een positieve eigenschap 
voor Nederlanders of zo… Neen, 

alle gekheid op een oranje stok-
je, we wilden in tijden van in-

burgeringcursussen wel eens 
weten of jullie de naam van 

“dieje langennollander int  

straot” wel kenden. Jullie kenden 
zeker Cees Den Ouden en de 

Gijs van Tineke Pockelé, ook 
leerden jullie Jeroen Peeters 

kennen mede dankzij een geslaag-
de, maar net te laat gestarte,  af-

fichecampagne. Maar De Lauw, 
De Louw of Laurentius trok aan 

het langste eind. Hij ging met 157 
stemmen aan de haal met de K.   

Jos Brink haalde het dan weer 
net niet. 

De categorie  De meest be-

ruchte werd uiteindelijk ge-
wonnen door Carl De Schut-

ter. Jammergenoeg kon hij 
zijn medaille niet zelf komen 

afhalen. Jammerlijke verlie-
zers ziet u op de foto links. 

Onder de talrijk opgekomen bezoe-

kers waren ook groepen. Mensen van 
de wijk Poppenstraat of  d’Hoop za-

gen tot hun ongenoegen de wijk 
Kraaienberg-Deckerslaan met de 

felbegeerde K aan de haal te gaan. Als 
de K voor de beste wijk ooit op-

nieuw wordt uitgereikt zal de concur-
rentieslag veel groter zijn. Het char-

meoffensief van d’Hoop kwam jam-
mergenoeg te 

laat: volgend logo 
werd pas dinsdag 

met de kermis 
gespot. 

Wij gingen ook op zoek naar 

De meest begeerlijke vrijge-
zel. Van den Bergh Jan, Pyl 

Berend, Andriessen Guy, 
Loos Filip, Rogéke, Bax 

Frank, Chucky, Hectors Jef, Pockelé Joris, 
Hoppenbrouwers Jef, Peeters Ludo, Pyl kat-

leen,en Arnouts Thijs grepen net naast de prijs. 
Volgende antwoorden kwamen ook nog voor: ik 

kijk er altijd naast - zijn er die - bestaan die. Maar 
de uiteindelijke winnaar was Leon Suy. Daar Le-

on niet aanwezig was speelden wij ons blind date-
spel met Berend Pyl. Maar daarover meer verder 

in deze krant. 

De K van Koor … euh Keldertrapken 

voor het beste koor van Horendonk 
ging naar …  jongerenkoor - con brio. 

Zij brachten meteen ook een lied ten 
berde. Heidi deed een oproep voor muzi-

kaal talent ter aanvulling van hun koor, 
dus bij deze… 

Sint Cécilia of het kerkkoor, het be-
jaardenkoor en geen enkel maakten 

de top vier compleet. Haalde het hier net 
niet: Pavarotti.  

Hop naar de snelste brand-

weerman. Het aantal (snelle) 
brandweermannen is niet op 

één hand te tellen op den Uil. 
Er zijn dus enkele « snellen » 

uit de top vier belandt. 
Druyts Jeroen, Neelen Gert, Claessens Cis, 

Konings Dirk en Bumper (tja) haalden het net 
niet. Lu Gommeren, Sammy Groenen en Jo-

ris Verswijver snelden de top vier binnen. Maar 
zij waren (ruimschoots) te laat voor nummer 1: 

Gert « den Boemper »Kustermans. In een 
filmpje werd  bewezen dat dat waar was. Al ver-

telde uitreiker commandant Buermans ons wel 
dat het allemaal snelle brandweermannen waren.  



Als men aan De grootste bierdrinker denkt, heeft iedereen 

wel een buur of vriend die in aanmerking komt. Verdienstelijke 
verliezers waren dan ook Suy Leon,  Andriessen Yvan, Rogé-

ke, Van Gastel Ronny, Beyers Max, Hectors Jef, Louw, Til-
borgs Reggie, Uytdewilligen Jan, Pockelé Leo, Pockelé Lu-

do e.v.a. Maar niet genoeg om de top vier binnen te dringen. Die 
eer viel te beurt aan: Hendrik Peeters, Jef Van den Buys, Hu-

go Hectors en Gert-Jan Van Hees. Die laatste won overtui-
gend, maar… niet voordat de mannen aan een echte proef onder-

worpen werden. De halveliters gingen vlot binnen, al  viel de helft van de zaal wel achterover 
van de snelheid waarmee Gert » Chucky »/« Den Tanker » Van Hees zijn glas leegde. Is 

het een vogel, is het een vliegtuig…?   Meer op Youtube of op onze site. 

Wie zou u eens graag uit de kleren zien gaan? Of misschien was de 

vraag « Wie niet? » wel beter geweest. Een categorie met zeer vele 
verschillende antwoorden. Volgende leidsters (of voorstellen) kregen 

allemaal meer dan 2 stemmen: Deckers Suzy, allemaal, Van Hove 
Ineke, geen behoefte aan - geeneen - niemand, Gommeren Florence, Jaspers 

Greet, Noyens Lief, Uytdewilligen Katrien, Andriessen Greet, Peeters Nathalie, Pyl 
Katleen, Vrints Ellen, Anja, Elst Sanne, Jacobs Caroline, Pockelé Liesje, Theuns 

Tine, Van den Bergh Els. Close but no cigares. Opmerkelijke genomineerde was Niels 
Deckers, waarvoor maar liefst 12 mensen ons formulier moesten aanpassen om zo van 

leidster leider te maken. Onze excuses voor die sexistische gedachte. Van de top 3: 
May Peeters, Suykerbuyk Kathleen, Mathijssen Lieve won uiteindelijk May. Om terug 

te komen op de meest begeerlijke vrijgezel; het leek ons wel leuk om met de meest be-
geerlijke vrijgezel (in dit geval Berend Pyl) te laten blind daten met de  genomineerde 

chiroleid(st)ers. Berend stelde leuke vragen aan May, Niels en Ka-
thleen. Hij koos uiteindelijk niet voor « zullie maa », maar voor Ka-

thleen Suy. Van de winnende eetgelegenheid (zie verder) ontvingen zij 

bovendien een eetcheque.  

Bij de automaten wonnen ons strijkijzer en ons afwasmachien net geen 

prijzen. Die eer viel te beurt aan de broodautomaat, de melkautomaat en 
de spelautomaat  aan de Gaffel. Maar zelfs op den Uil is het grote geld ook 

al heer en meester. Dus ging de bankautomaat van den AXA met de be-
geerlijke K naar huis.  Brood, melk en jettons hebben we al genoeg, maar ... 

Bart en Marc,  we nemen nog contact op .  
Voor de zekerheid nog even de foto (rechts)  

Wat is een populaire familie? Trakteren die veel op café? Gaan die wekelijks 

naar de mis? Zijn die gewoon met velen? Of bestaat er zoiets al sympathie?  Vol-
gende families zijn wel sympathiek maar haalden de top 4 net niet: Nelen, An-

driessens, Schrauwen, Van Loon, Peeters, Konings, Elst, Van Den Buys, 
Vandekeybus. De families Kools, Uytdewilligen en Suykerbuyk kennen al 

iets meer van “de populaire uit hangen”, maar de K ging uiteindelijk naar de fa-
milie Pockelé. Of ze nu wekelijks naar de mis zullen gaan, ons veelvuldig gaan 

trakteren of dat ze na deze winst nog even populair zijn, is maar de vraag. Een 
andere (onbeantwoorde) vraag is: hoeveel van die Pockeleejen hebben er eigen-

lijk gewoon op zichzelf gestemd?  



Dat we graag een goede sporthal krijgen in Essen zal u waarschijnlijk niet uit het oog ver-

loren zijn. Maar wat mag er op den Uil bijgebouwd worden? Wij vonden dat reden ge-
noeg om er een K voor uit te reiken.  Een greep uit de antwoorden: voetbalstadion, Am-

sterdam Arena, paaldanscafé, meer bruin cafés, parking op de vaart , moskee, beenhou-
wer, Carnavalsschuur, Cinema, autocinema, ,mooie parochiezaal (een polyvalente zaal, 

waar je iets kan organiseren, met supergroot podium, cultureel centrum - concertzaal), 
nieuwe voetbalkantine, clublokaal DeWaffere, de zee, een dikke discotheek, een binnenma-

nege, een grote speeltuin, een Kebabzaak, mijn huis !!!!!!!!!!, niet te veel meer bouwen, 
Quick  , snowboardpark, een skipiste, Bar Choc, de Rommens, Eifeltoren nr. 2, festivalwei-

de, groter en fatsoenlijk chirolokaal, nen bareel tegen de Hollanders, privé sauna, station, 
tennishal, aardbeienautomaat, afhaalchinees, beachvolleyveld, bejaardenhome, Berken-

beek, cartingbaan indoor of outdoor, casino, Colruyt, condoomautomaat, danscafé (zonder 
paal), den Essimex afbreken, den ouwen Abdel, derde voetbalplein, dierentuin, een huis 

voor familie Deckers-Van Hove, Erotheek, fatsoenlijke parking aan de kerk, fuifzaal, fuif-
zaal zoals 't magazijn, hoerenkot, ijssalon, Ikea, jachthaven, KBC-Horendonk, Killhouse 

(paintball), koffie shop, maïsdoolhof, metrostation, middelbare school, mooiere huizen, 

nieuwe buurtwinkel, overdekt tennisveld, park, parking kerk, permanente kermis, Scham-
Rock 2000, shoppingcenter, sportgelegenheid, station, terug fatsoenlijk bergen van de 

Greefs, TGV, trouwzaal, tunnel onder de vaartkant (met tol), Twin Towers, uitgangsbuurt, 
uitkijktoren met buurtbank, veranda aan de kerk met Brasserie. Dus beste mensen met  de 

K voor de beste automaat: goede projecten genoeg, nu nog een goede projectontwikkelaar 
zoeken en een gouden toekomst wenkt. Getekend, Keldertrapken NV. Projects, Building 

and Development. (KPB&D) 
Genoeg gedroomd: de genomineerden waren: warenhuis-supermarkt, een zwembad, 

Plopsaland Uil en serviceflats. Deze laatste won met 35 stemmen in totaal. Als er nog 
eens een K komt moet u echter eerst op een rusthuis stemmen, want uit navraag bleek dat 

een serviceflats slechts aangrenzend aan een rusthuis gebouwd mogen worden.  
Wij, van KPB&D waagden ons toch al aan een portie dromen:  

Tim Pockelé wil  bij Architect Bart Van Loon nog even zijn verontschuldigingen aanbie-

den. Daar Bart al het mogelijke heeft gedaan om deze K uit te kunnen komen reiken, 
maar door een misverstand niet verder kwam dan een bezoekje achter de coulissen. 

De K voor beste toneelgroep is de enige K 

waarvoor we slechts 3 genomineerden lieten 
zien. Omdat op de vierde plaats wel 8 ver-

schillende groepjes met slechts een stem wa-
ren. Op de derde plaats eindigde het minder 

bekende Platho.  De eerlijkheid gebiedt ons 
om te zeggen dat wij, met Keldertrapken, 

eigenlijk de meeste stemmen kregen. Maar 
wij wilden de prijs niet komen halen en schon-

ken die eer aan de KAV. Proficiat. 



Horendonk is geen boerengat, Ho-

rendonk is bekend in heel de wereld. 
Dat is de leuze van een echte am-

bassadeur van den Uil. Wij gingen 
op zoek wie die leuze het hoogst in 

het vaandel draagt. Van Den Bergh 
Jan, Kerstens Cis, Pockelé Tine, 

Elst Inneke, Hense Paul, Pockelé 
Mia, Stephano Elst sleepten net 

geen nominatie in de wacht. Dec-
kers Pepijn en Van Hove Ellen, 

maar ook Van Loon Tom en Van 
Loon Marc  (mister Marki) bereikten 

die fameuze top 4 wel. Als daar maar 
geen familieruzie van komt? Ellen 

werd uiteindelijk de verdiende winna-

res. Volgens haar filmpje (dat ze 
maakte met nummer 4 Pepijn) zijn we overigens (op eigen koste) van harte welkom om het 

ambassadeurswerk met eigen ogen te komen gade slaan. 

Als we even oneerbiedig mogen zijn: van de strooien rokjes 

over naar de Haute Kouture met de H van Horendonk en de K 
van Keldertrapken. De knapst geklede vrouw. 81 vrouwen 

kregen 1 stem, stemden zij op zichzelf of luistert manlief echt 
wel goed? Frieda, Julia van de koster, Vrints Ellen, Dec-

kers Suzy, Maas Veerle,  madame D'Hooge en Van Loon 
Linda haalden de catwalk niet. May Peeters, Ingrid Quick, 

Jeannine Vanden Broeck en Lieve Mathijssen hebben de 
Van Nootens, Tileys of Van Beirendoncks in ons weten te 

overtuigen. May en Lieve haalden het met een ex æquo (17 
stemmen). Dat beide eerst en derde werden in de categorie 

« Welke chiroleidster zou u eens uit de kleren willen zien 
gaan? », doet bij ons wel vragen rijzen als: Is het nu wel echt 

om die kleren te doen? In ieder geval: Dames, blijf het goede 
voorbeeld geven op vestimentair gebied. En als je de mannen 

nog steeds strepen ziet combineren met ruiten, weet dan dat 

ze echt hun best doen. Dank ook aan Hans Van Beirendonk 
om de geliefde medaille uit te reiken. 

Het beste café van Antwerpen worden is moeilijk 

met zijn honderden cafés. Op den Uil zijn er iets 
minder maar toch de moeite om een K voor uit te 

reiken.  De Pel, de Arabieren van vroeger, de 
kantine van de voetbal en het duivenlokaal /

Mil Vanvelthoven haalden net de top 4 niet. De 
Arabieren, de Gaffel, Dréj Mop - de sportvriend 

en het Schuttershof haalden wel de eeuwige 
roem. Maar de eer van het beste café ging naar de 

Gaffel.  Dit maakt van May Peeters ook direct de 
vrouw die het vaakst het podium haalde. 

 



De damesploegen, de veteranen, 

de Zwaluwen, het eerste van den 
Uil… Kortom alle voetbalploegen 

van den Uil komen nooit tegen el-
kaar uit in de competitie. Wij wil-

den wel eens weten wie u de beste 
voetbalploeg vindt.  De minie-

men (10), reserven  Horendonk 
(18),  Zwaluwen eerste (25) wa-

ren verdienstelijk. De reserven ven de Zwaluwen en de veteranen verdelen samen de 
derde plaats (26). De vrouwendames (63) moesten de (pasgelakte) duimen leggen voor het 

eerste van den Uil( 88) stemmen. Maar een riem onder het hart van alle ploegen: you’ll ne-
ver walk alone.   

De K voor de lekkerste eetgelegenheid is een van de categorieën die toch wel iets seri-

euzer is dan pakweg de sloef. Je zal maar kunnen zeggen dat je de K gekregen hebt. Dat 
voel je wel in de portemonnee… of zie je in de Michelingids. Guy, een van de enigen onder 

ons die niet op dieet is of moet, was dan ook kandidaat om de eetgelegenheden te 

“bezoeken”. Let op de details. De K ging uiteindelijk naar de 500 Euro… euh de Guirlande.  

Aan echte omkooppraktijken kunnen we, jammer genoeg, geen gevolgen geven. De Guir-

Ambassadeurs zetten Horendonk op de wereldkaart, maar ook sporters 

doen dat. Wij gingen op zoek naar de beste sporter.  Ribbens Veerle,  
Arnouts Thijs, Oostvogels Gert-Jan, Deckers Niels, Van Ginneken Ge-

rard, Elst Thijs, Nelen Willy, Verhaegen « de kleine generaal »Bert 
stralen genoeg sportmanschap uit om in de top 10 te schitteren, maar trai-

nen toch nog iets te weinig om de top 4 binnen te spurten. Veerle Ribbens, 
eindigde als vijfde, maar eindigde toch als eerste vrouw. Zij kreeg daardoor 

de eer aan een van de vier genomineerden de K uit te mogen reiken : Eric 
Van Oevelen, Tom Meeuwsen en Willy Gommeren namen de bronzen en 

de zilveren medailles voor hun rekening: Eddy Jaspers kreeg de drie kus-
sen, de welverdiende K en een potje voor de dopingcontrole. Proficiat. De uitslag van de do-

pingcontrole wordt binnenkort verwacht. Van de nieuwe soapserie “de Jaspersen” kregen we 
al even een voorsmaakje. 

Omdat het ook wel eens een pak serieuzer mag 

zijn , gingen we prompt op zoek naar dé moeder 
Theresa van den Uil. Wie is het gedienstigst, wie 

helpt altijd, wie staat er altijd klaar… Rien Jacobs, 
May Peeters en Mintje Neelen zullen later rijstpap 

mogen eten. Maar de rijstpap mét gouden lepel, de 
staande ovatie, de welverdiende K ging naar Frieda 

Matheusen.   Als we het filmpje mogen geloven, zal 
Frieda vanaf nu ook steeds te herkennen zijn aan de 

witte hoofddoek met blauw motief. 

We onderbreken deze krant nog 

even voor een verkiezingsuitslag. 
Op de respectievelijke vierde en der-

de  plaats eindigden Schrauwen 
Imelda en Somers Katrien. Jos 

Van Loon haalde het nipt van Dirk 
Smout. Commentaar van Jos: Ik heb 

nog nooit van Dirk verloren, en nu 
weer niet. 



Welke toffe Essenaar mag op Horendonk komen wo-

nen? Je zou haast denken dat heel Essen vol toffe mensen 
woont: we kregen maar liefst 87 verschillende antwoorden. Konings Ronny, Naulaerts Nico, 

Van der Auwera Cara, De Rijck Jan, Pockelé Joris, de Meeuw en de Needle dokter slaagden 
erin om meer dan 5 stemmen te halen. Kerstens Cis, Mees Jan en Van Bragt Gwenn 

hebben zelfs ruim 10 vrien(din)en op den Uil bij wie ze kunnen intrekken. Maar de strijd ging 

tussen Dries Kools en Frank Focketyn. (beide meer dan 50 stemmen). Wij, de pappie en 
de mammie, maakten Frank wijs dat hij gewonnen was. Maar Frank is sympathiek genoeg 

om Dries, winnaar met 2 stemmen meer, als echte winnaar te feliciteren.  

Ook hier wil Tim Pockelé zijn 

excuses aanbieden en wel aan 
Peter Neelen. Peter trok speci-

aal een foto van de veteranen, 
maar Tim vergat ze vervolgens 

te gebruiken. Excuses. Hope-
lijk maakt deze foto al veel 

goed.   

Wie komt het meest in-

telligent over? De vraag die 
wij liever hoorden dan wie IS 

er het intelligentst. Kwestie 
van geen moeilijke discussies 

te ondergaan, kwissen te 
moeten houden, IQ-testen af 

te nemen enz… te moeten. 
Vraag maar aan Jacky Lafon.  

Pockelé Sooi (13), Elst 
Stan (10), Backx Patrick (9), Pockelé Rik (7), 

Verswijfer Walter (7), Backx Karen (6), Pockelé Tim 
(6), Hontelé Frank (5), Van den Bergh Jan (5), Backx 

Frank (4), Loos Filip(4), Pockelé Tine (4), Tilborgs 
Reggie (4),  Ullens Koen (4), Andriessen Guy (3), 

Gommeren Florence (3), Ooyen Kevin (denkt hij) (3), 

Peeters Guy (3), Pyl May (3), Smout Dirk (3) en Van 
Loon Tom (3) mogen nog dromen van een uitnodiging 

van Mensa*.  Louis Notelteirs, Peter Rossen en Wou-
ter en Guy Van den Broek mogen een Einstein-kapsel 

laten groeien. Maar er kan er maar een het slimst over-
komen: Wouter Van den Broek. Wouter bewees dat 

door een pracht van een speech. 
* Als u Mensa niet kent: meer info op http://users.telenet.be/jackylafon/ 

Karen Peeters en Tom Heynen hebben iets moois gebouwd, maar 

de Uilenaren zochten het toch iets religieuzer. De pastorij kan misschien 
voor een volgende k een bouwvergunning aanvragen, want ze haalde het 

net niet van grote broer de kerk. Die religieuze noot is ons niet ontgaan, 
zodoende  vroegen wij Filip Raes een Halleluja aan te heffen tijdens een 

    Horrordonk (30 stemmen), jungle party (19 stemmen), de parochief-

eesten met competitieproeven (remember), Torjokrakowip, het Schoolfeest, carnaval, Gezel-
lig Samenzijn, kerstmismis met after drink, St.Hubertusviering 11 nov. 2007, de zaklamp-

tocht, D'Hoopfeesten, de herfstwandeling van 't school, SchamRock, trekkertrek zijn evene-
menten waar u U tegen zegt. Uilse kermis (87 stemmen) mocht natuurlijk niet ontbreken. 

Maar het grootste evenement vond u De Volksspelen. De uitslag voor het leukste 

volksspelenspel  was een van de spannendste. Het stroophappen, de waterwip en het 

vuurwerk gingen met de ereplaatsen lopen. De K ging naar ringsteken. Wij lieten echter 
de heren van de volkspelen stroophappen dat het een lieve lust was. Gelukkig konden ze 

nadien de stroop doorspoelen met een frisse pint.  



Guido Gezelle leerde zijn volk lezen. Maar wie leerde het Uilse 

volk lezen? En schrijven? En rekenen? Stan Elst, Eddy Maes, 
juffrouw Martha en zuster Paula mogen een bank vooruit en 

krijgen een kus van de leerling. Maar het goede rapport, een 
stempel met « Bravo! » erop en de  K voor de beste leerkracht 

aller tijden ging naar juffrouw Simonne! Haar speech deed ons 
even opnieuw belanden op de banken van het eerste leerjaar. 

Dat de mensen van den Uil van een goed feestje houden, moeten we u 

wellicht niet vertellen. Dat daarbij een goed pintje hoort, is u waarschijnlijk 
ook niet ontgaan.  Maar een goede dj kan daarbovenop zorgen voor de 

spreekwoordelijke noot op de taart. In onze zoektocht naar de beste dj 
van den Uil, stootten wij op niet minder dan 34 dj’s en dj-teams. Wie had 

dat gedacht? Bij sommigen moet het in het bloed zitten, of op zijn minst in 
het drinkwater want de achternamen Elst, Loos en Pockelé kwamen meer-

maals voor. Uiteindelijk kan er maar een de beste dj van horendonk 
zijn. Pockelé Luk, Nelen Eric, Brosens Joris, Loos Marc, Pockelé Flip 

weten volgens u meer dan eens de juist plaat op te leggen. Nelen Jim-
my, Thijs en Frederik en DJ JAP mogen zelfs op het trouwfeest van 

uwen beste maat komen draaien. Maar als het echt moet swingen koos u 
toch voor dj Stancis.  Wie niet voelen wil, moet luisteren. Dus kregen wij 

van de gelukkige winnaars nog een voorbeeld van hun kunnen na het uit-
reiken van de laatste medailles. Waarvoor dank! 

Liedjes draaien is één ding, maar liedjes spelen een ander. Wij gingen 

op zoek naar muzikaal talent dat u gerust de beste muzikant van 
den Uil durfde te noemen. Arnouts Guido,  alle amigo's en Paul 

Suy haalden het voorprogramma. Op de hoofdtabel kregen we volgen-
de namen: May Peeters,  Jan Luyten,  Tom Suykerbuyk en Pieter 

Hontelé. Jan Luyten ging aan de haal met de K. Maar Jan had beslist 
geen zin in een solo. Hij trommelde (letterlijk) May, Pieter, Tom en 

Paul Suy op om een liedje te spelen voor de mensen van den Uil. Meteen ook goed voor een 
nominatie voor de K van kippenvel, want de ode van die rasartiesten was een pareltje. 

Het lied « Veur den Uil » was een ode aan het Horendonkse leven. Wie het zelf eens wil 
beluisteren, raden wij u een bezoekje aan onze website aan.  

Last but not least de grootste Horendon-

kenaar. Leon Suy, Peer Backx,  Eddy Jas-
pers en Walter Pyl mogen zich gerust al re-

delijk grote Horendonkenaar noemen. Jan 
Goosenaars, Willy  Gommeren en Jan 

Uytdewilligen mogen hun plaatsje reserve-
ren in de galerij der groten, maar…    Pater 

Damiaan werd de grootste Belg omdat hij dat 
verdient, maar ook omdat hij werd voorgedragen door Jef 

Vermassen. Wij trokken met een blanco strafblad en een paar 
stoute schoenen naar meester Vermassen om ook de grootste 

Horendonkenaar te  verdedigen. Na zijn pleidooi bestond er in-
derdaad geen twijfel meer: de K voor de grootste Horendonke-

naar ging naar onze eigenste Pater Damiaan: namelijk Louis 
Notelteirs. In de preek euh… het dankwoordje van de pastoor 

liet hij duidelijk verstaan dat hij fier was om de grootste te mo-

gen zijn van zo’n tof dorp. 

Als slot willen wij ieder-

een bedanken die op de 
één of andere manier 

meegewerkt heeft om er 
zo’n toffe avond, van te 

maken. De K voor de 
beste medewerker gaat 

naar hen. Wij willen ook 
vragen aan iedereen die 

foto’s heeft van die avond 
om ze bij Tim Pockelé 

binnen te brengen. Voorts 
raden wij ook iedereen 

aan om eens naar 
www.keldertrapken.be 

te surfen.  Graag tot een 

volgende keer. 


