
LICHTSTOET 1976

De stoet werd ingezet door de Koninklijke 
Harmonie Vooruitgang, Nut en Vermaak 
in vol ornaat. Met de Onafhankelijke 
Vrouwenbond en haar gesluierde dames 
kwamen we terecht in de harem van 
Bagdad. 

De Pedaalclub haalde vervolgens tal van 
uniformen uit lang vervlogen tijden uit de 
kast. Vroeger gebeurde alles met de fiets 
en dus zagen we heel wat beroepen op de 
fiets voorbijkomen. Sparta Kremlin vierde 
Maria van Den Rus die 50 jaar achter de 
tapkast stond. Op de praalwagen werden 
pintjes getapt én geproefd. Sporting Club 
Dumberg ging dan weer op stap naar zee. 
Leentje Fonteyn maakte lekkere mosselen, 
badmeester Colas hield de zonnebadende 
dames in de gaten en zwemmer Roger Van 
Hellemont verdronk zowaar bijna. 
Op een derde wagen werd er tot slot 
gekampeerd en geurde de barbecue. 

Van het strand naar de ruimte: de 
astronauten en brandweerraket  
’Pompierus I’ van de brandweer waren 
klaar om aan hun ruimtereis te beginnen. 
De Harmonie Sint-Clemens met een 
daverende majorettenparade sloot de stoet 
die gevolgd werd door vuurwerk. 

De jurykamer werd bevolkt door Albert 
Joly (voorzitter Cultuurraad), René Lichtert 
(gemeentesecretaris) en Luc Dewitte 
(ingenieur en hoofd Technische Dienst).

“Hij die drie jaar geleden de gedachte kreeg de Hoeilanders een eigen lichtstoet te laten samenstellen, zal toen wellicht 
nooit gedacht hebben dat zijn geesteskind op dit ogenblik zo een volwassen bengel geworden is. ” (De Serrist)

LICHTSTOET 1977

15 DEELNEMERS
• Biljartclub De Droeven
• Brandweer Hoeilaart
• Chiro meisjes
• Christelijke Bond Gepensioneerden
• Dynamo Wijndaal
• Jeugdclub Malpertuus
• K.A.J.
• Koninklijke Harmonie Sint-Clemens
• Koninklijke Harmonie Vooruitgang, Nut en 

Vermaak
• Onafhankelijke Vrouwenbond
• Pedaalclub Hoeilaart
• S.C. Dumberg
• Sparta Kremlin
• V.K.A.J.
• Vlaamse Jongeren

UITSLAG
• 1ste prijs:  S.C. Dumberg
• 2de prijs: Brandweer Hoeilaart
• 3de prijs: Jeugdclub Malpertuus
• 4de prijs: Onafhankelijke Vrouwenbond
• 5de prijs: Vlaamse Jongeren

De winnaar schonk het prijzengeld van 7.500 BEF aan 
de Beschutte Werkplaats IJsedal.

“Na de doortocht kon men zich niet van de indruk ontdoen dat wel de helft van de groepen om de één of andere reden
in aanmerking kon komen voor de zege. De redenen die echter de balans van de beoordeling in de ene of de andere richting

moesten doen overhellen, waren zo verscheiden en zo uiteenlopend dat ze haast onvergelijkbaar bleken.” (De Serrist)

Deze stoet stond in het teken van Rubens 
en sommigen hadden hun uiterste best 
gedaan om het thema uit te werken. 

Biljartclub De Droeven was te gast in 
het atelier van Rubens en Jeugdclub 
Malpertuus trok met Pieter Pauwel 
op safari en maakte er een wervelend 
spektakel van.  

De Vriendenkring Dumberg bracht 2 keer 
Brussel naar Hoeilaart met Manneke Pis 
en de bloemenverkoop op de Grote Markt. 
De Vriendenkring van de Dreef herinnerde 
ons aan de Hoeilaartse spekdieven en 
kolenbranders. 

Club Eva plaatste Eva en haar paradijselijke 
slang op de wagen. Bij jeugdclub 
Estudiantes werd plezier gemaakt met 
volksmuziek. Dynamo Wijndaal volgde met 
Breugheliaanse bierdragers (een vol vat?). 

De Ouderkring van de Gemeenteschool 
deed het thema alle eer aan en bracht 
wel 80 mini-Rubensjes mee, prachtig 
uitgedost in zelfgemaakte pakjes, die hun 
schilderspalet in het park neerzetten. De 
Brandweer sloot de rij met een kunstvol 
huiselijk tafereel: de familie Rubens 
poseerde voor een keurig uitgedoste Pieter 
Pauwel. 

Ook dit jaar werden de beide harmonieën 
uitvoerig bedankt voor hun medewerking. 
Dynamo Wijndaal kreeg een ‘troostprijs’ 
voor de originaliteit. Zij ontvingen een grote 
koperen schotel met een afbeelding van 
Rubens.

17 DEELNEMERS
• Biljartclub De Droeven
• Club Eva
• Christelijke Bond Gepensioneerden
• Dynamo Wijndaal
• J.V.K.A.J.
• Jeugdclub Estudiantes
• Jeugdclub Malpertuus
• Koninklijke Harmonie Sint-Clemens
• Koninklijke Harmonie Vooruitgang,  

Nut en Vermaak
• Onafhankelijke Vrouwenbond
• Ouderkring Gemeenteschool
• Pedaalclub Hoeilaart
• S.C. Dumberg
• Sparta Kremlin
• Vlaamse Jongeren
• Vriendenkring Brandweer
• Vriendenkring De Dreef

UITSLAG
• 1ste prijs: Jeugdclub Malpertuus
• 2de prijs: Ouderkring Gemeenteschool
• 3de prijs: S.C. Dumberg
• 4de prijs: Vriendenkring Brandweer
• 5de prijs: Dynamo Wijndaal

Troostprijs Originaliteit: 
Dynamo Wijndaal

Zomertijd zorgt voor vertraging
De invoering van het zomeruur maakt in 1977 dat het om 
19u30 niet langer donker genoeg is om de stoet tijdig 
te laten vertrekken. Aangezien er na de stoet nog een 
vuurwerk volgt, loopt de planning zwaar in het honderd. 
Het is al laat als de eerste vuurpijl de lucht wordt 
ingeschoten.
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