
LICHTSTOET 1978

Met een bijzonder grote dosis verbeelding 
werd vorm gegeven aan het thema van de 
feesten van 1977. Ook deze keer was de 
stoet de apotheose van het feestweekend. 
Kosten noch moeite werden gespaard om 
‘het Jaar van het Dorp’ op een vindingrijke 
en vrolijke manier uit te beelden. 

Sparta Kremlin reed Hoeilanders in ‘Belle 
Epoque’-stijl rond in een trammetje. De 
Ouderkring van de Gemeenteschool zette 
de stoet in de bloemen, net als tijdens 
de zomermaanden toen Hoeilaart in de 
bloemen stond. De Biljartclub De Droeven 
bracht een  reconstructie van hun stamcafé 
op de praalwagen.

De wijk De Dreef bracht een namaakstier 
mee en bij Club Eva werd er al gedroomd 
van Hoeilaart in het jaar 3000. Jeugdclub 
Malpertuus verkleedde de jongeren in 
kleine insecten voor het ‘Jaar van het dorp 
van de bloemen’. 

De brandweer bracht ‘Circus Pompierus’ 
naar Hoeilaart met tal van acrobaten, 
clowns, goochelaars,... en ook de beren, 
apen en leeuwen zorgden voor heel 
wat hilariteit bij de toeschouwers. De 
Christelijke Bond van Gepensioneerden 
zong het ‘Hoeilaarts Druivenlied’. De 
Vriendenkring van het Valkenhof bracht het 
bakkersambacht weer tot leven. 

Nieuwkomer dit jaar is de ‘Scouts en 
Gidsen’, een opvallende groep die de 
mijlpalen van de geschiedenis van het licht 
uitbeeldde… 

“Het Jaar van het Dorp op de meest vindingrijke en vrolijke manier uitgebeeld. De organisatoren hadden trouwens het 
facet fantasie doelbewust toegelaten: het algemene onderwerp mocht op de meest brede wijze uitgebeeld worden. ” (De Serrist)

LICHTSTOET 1979

15 DEELNEMERS
• Biljartclub De Droeven
• Club Eva
• Christelijke Bond Gepensioneerden
• Dynamo Wijndaal
• Jeugdclub Malpertuus
• Koninklijke Harmonie Sint-Clemens
• Koninklijke Harmonie Vooruitgang,  

Nut en Vermaak
• Onafhankelijke Vrouwenbond
• Ouderkring Gemeenteschool
• S.C. Dumberg
• Scouts- en gidsengroep De Korrelaar
• Sparta Kremlin
• Vriendenkring Brandweer
• Vriendenkring De Dreef
• Vriendenkring Valkenhof

UITSLAG
• 1ste prijs:  S.C. Dumberg
• 2de prijs: Ouderkring Gemeenteschool
• 3de prijs: Vriendenkring Brandweer
• 4de prijs: Dynamo Wijndaal
• 5de prijs: Scouts- en gidsengroep  

De Korrelaar

Een nieuw parcours met een nieuwe vertrekplaats.
Vanaf 1978 vertrekt de Lichtstoet op de 
Groenendaalsesteenweg en gaat zo langs de M. 
Felicéstraat, Gemeenteplein, H. Caronstraat, P. 
Malustraat, Koldamstraat, Overijsesteenweg, V. 
Mertensstraat, J. Denayerstraat, Gemeenteplein en terug 
naar het kruispunt, waar de tribune opgesteld stond. De 
‘ontbinding’ was langs de A. Biesmanslaan.

Nieuw vertrekuur
Vanaf nu zal de stoet rond 20u30 de dorpskom 
binnenrijden.  Het slotvuurwerk wordt afgeschaft.

“Vele dagen en uren zorgelijk werk, een ongebreidelde fantasie en de totale inzet van vele tientallen verenigingsleden 
tilden het peil van de stoet merkelijk opwaarts. Alhoewel er dit jaar minder verenigingen deelnamen was het gepresteerde beter. 

De spreuk: “liever kwaliteit dan kwantiteit was hier wel passend.” (De Serrist)

Tussen de beide harmonieën in genoten 
vele rijen toeschouwers van staaltjes 
volkse humor.  Het hoofdthema was: ”Het 
Jaar van het Kind”.

De Vriendenkring van de Brandweer had 
ook deze keer heel wat technische snufjes 
boven gehaald en werd met een draaiende 
kindermolen op de wagen de verdiende 
winnaar. 

Het ‘Jaar van het Kind’ kreeg bij Biljartclub 
De Droeven gestalte in de klas van zuster 
Maria met heel wat kwajongens. De 
Christelijke Bond Gepensioneerden blijft 3 
x 20 jaar dankzij de sappige druiven. 

Ook de Vriendenkring van De Dreef had 
een indrukwekkende groep en beeldde 
verschillende fases van de jeud uit: van het 
kraambed tot de soldatentijd.

De Veteranen (Dumberg) hadden de langste 
groep. Zij schonken het ’Jaar van het 
Kind’ haar ’devote’ processie terug met 
heiligenbeelden die zeker nooit in een kerk 
zouden binnen mogen!

Sneeuwwitje en de 7 dwergen waren 
er ook, samen met de Supportersclub 
Anderlecht. Sparta Kremlin met een hele 
rits wagens uit de Flinstonestijd volgde. 
Barney liep er luidkeels lachend tussen. 

De Scouts huppelden rond een draaiende 
wereldbol en  zongen  de ‘Ode aan de 
Vreugde’, een melodie die  nog lang 
weerklonk  in de nacht.

13 DEELNEMERS
• Biljartclub De Droeven
• Christelijke Bond Gepensioneerden
• Dynamo Wijndaal
• Koninklijke Harmonie Sint-Clemens
• Koninklijke Harmonie Vooruitgang,  

Nut en Vermaak
• Onafhankelijke Vrouwenbond
• Scouts- en gidsengroep De Korrelaar
• Sparta Kremlin
• Supportersclub Anderlecht
• Veteranen 79 Hoeilaart
• Vriendenkring Brandweer
• Vriendenkring De Dreef
• Vriendenkring Valkenhof

UITSLAG
• 1ste prijs:  Vriendenkring Brandweer
• 2de prijs: Veteranen ’79 Hoeilaart
• 3de prijs: Scouts- en gidsengroep  

De Korrelaar
• 4de prijs: Vriendenkring De Dreef
• 5de prijs: Dynamo Wijndaal

Prijs voor de originaliteit:  
Scouts- en Gidsengroep De Korrelaar

Vriendenkring Valkenhof

Vriendenkring Brandweer Dynamo Wijndaal Vriendenkring De Dreef

Scouts en GidsenVeteranen ‘79 HoeilaartVriendenkring Brandweer

Dynamo WijndaalOnafhankelijke VrouwenbondScouts en Gidsen

BC De DroevenSC Dumberg

Ouderkring GemeenteschoolSC Dumberg

Supportersclub AnderlechtBC De Droeven

Jeugdclub Malpertuus

Ouderkring Gemeenteschool


