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’800 jaar Hoeilaart’ werd niet alleen tijdens 
het Druivenfestival gevierd maar het hele 
jaar door met het spektakel ’800 jaar 
Hoeilaart” als apotheose.  

Dynamo Wijndaal kon de verleiding niet 
weerstaan om een reuze verjaardagstaart 
te serveren en zette meteen ook een 
reuzegroot kasteel-gemeentehuis bij op 
een wagen. 

Jeugdclub d’Oechelle vierde feest vanop 
de kiosk en beeldde met enkele mini-
praalwagens de Lichtstoet zelf uit. 

Winnaar, Radio Zoniën, stapte op met de 
Hoeilaartse schuttersgilde Sint-Sebastiaan 
die in 1565 een eerste prijs in de wacht 
sleepte in Brussel. Een lustig waterende 
Manneke Pis volgde hen op de praalwagen: 
een adembenemend kunstwerk. Ook de 
kostuums van de schutters waren eigen 
creaties.

Tweede werd de Gepensioneerdenbond 
die toonde hoe de Hoeilanders destijds 
vleesleveranciers waren in Brussel.  Volks 
toneel was er bij de werkgroep van de 
Harmonie Sint-Clemens. En ook de andere 
deelnemers hadden opnieuw hun uiterste 
best gedaan om met iets schitterends door 
de straten te trekken.  

De strijd voor de overwinning zorgde ook 
dit jaar voor juweeltjes. De jury had er 
een serieuze kluif aan. Licht, kledij, sfeer, 
muziek, thema-uitwerking, originaliteit,… 
allemaal factoren die een rol spelen en 
waar nauwlettend op toegekeken werd.

“Voor de dertiende maal trok de Lichtstoet door de volledig verduisterde straten en ook nu was de Lichtstoet weer de grootste 
aantrekkingspool van de druivenfeesten. Vele honderden stonden langs de weg en vooral ter hoogte van de tribune waar elke groep

nog een nummertje opvoerde. Toch heeft deze fraaie stoet nood aan wat frisse ideeën om zijn vroegere luister terug te vinden.” (De Serrist)
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10 DEELNEMERS
• Basketbalclub Hoeilaart
• Christelijke Bond Gepensioneerden
• Dynamo Wijndaal
• Jeugdclub d’Oechelle
• Koninklijke Harmonie Sint-Clemens
• Koninklijke Harmonie Vooruitgang, Nut en 

Vermaak
• Radio Zoniën
• Scouts- en gidsengroep De Korrelaar
• Vriendenkring Brandweer
• Werkgroep Koninklijke Harmonie  

Sint-Clemens

UITSLAG
• 1ste prijs:  Radio Zoniën
• 2de prijs: Christelijke Bond 

Gepensioneerden
• 3de prijs: Basketbalclub Hoeilaart

“Nooit eerder gezien, een heuse autocar reed mee in de Lichtstoet en in die bus van ‘t Boske ging het er lustig aan toe. De jury, 
speciaal geleend van de Karnaval in Aalst, hield rekening met de originaliteit, de verlichting en de omvang van de groep, om punten toe te kennen en 

uiteindelijk een winnaar aan te duiden. De bekroning van de laureaten volgde pas vele uren nadat de stoet was uitgetrokken.” (De Serrist) 

Maar liefst 19 verenigingen spraken dit jaar 
hun creativiteit aan om een onderwerp uit 
te beelden waarbij geen enkele beperking 
opgelegd was. Een aantal onder hen lieten 
zich overvloedig inspireren door de 40ste 
verjaardag van ons Druivenfestival en de 
50ste verjaardag van de Leopold III-druif: 
het koninklijke geschenk.

Ook deze keer kon een verjaardagstaart 
dus niet ontbreken, al werd ze nu 
samen met echte stukjes taart voor de 
toeschouwers meegebracht door de leden 
en sympathisanten van Radio Zoniën. 

De Vriendenkring Zavelenborre toonde 
hoe druiventelers de koninklijke druiven 
kweken. Bakenbos bracht de druiventelers 
dan weer naar zee om daar propaganda 
te maken voor de heerlijke trossen. 
Jeugdclub d’Oechelle focuste op de AIDS-
problematiek.

Ook de vrienden van ’t Boske gingen 
met de bus naar de kust. U leest het 
goed, gewoon een autocar met lachende 
toeristen. Wie lachtte hier eigenlijk met 
wie? Veel opbouw en afbraak zal er alvast 
niet aan te pas gekomen zijn.

De werkgroep Harmonie Sint-Clemens 
gooide het over een andere boeg en 
toonde Hoeilaart na de slag van Waterloo. 

Biljartclub ’t Kliekse plaatste Cleopatra 
op een torenhoge troon en liet haar 
vergezellen door wierookdraagsters. 
De vriendenkring van de Brandweer 
werd uiteindelijk winnaar met een 
indrukwekkende zeilboot ‘Rampo’ die 
bij het windstille weer door roeiende 
galeiboeven op dreef bleef. 

18 DEELNEMERS
• Bakenbos
• Biljartclub ‘t Kliekske
• Blue Grape City Jazz Band
• Creatief Atelier
• Christelijke Bond Gepensioneerden
• Dansclub Favoriet
• Dynamo Wijndaal
• Jeugdclub d’Oechelle
• Koninklijke Harmonie Sint-Clemens
• Koninklijke Harmonie Vooruitgang,  

Nut en Vermaak
• KWB
• Radio Zoniën
• Scouts- en gidsengroep De Korrelaar
• Traa Mini Poney club
• Vriendenkring Brandweer
• Vriendenkring ‘t Boske
• Vriendenkring Zavelenborre
• Werkgroep Koninklijke Harmonie  

Sint-Clemens

UITSLAG
• 1ste prijs:  Vriendenkring Brandweer
• 2de prijs: Biljartclub ‘t Kliekske
• 3de prijs: Radio Zoniën

Dansclub Favoriet Traa Mini Ponney ClubWerkgroep Harmonie Sint-Clemens

Rradio ZoniënJeugdclub D’OechelleVriendenkring Brandweer

Radio ZoniënBC ‘t KliekskeVriendenkring Brandweer

Dynamo WijndaalHarmonie Sint-ClemensJeugdclub d’Oechelle

Werkgroep Harmonie Sint-ClemensVriendenkring BrandweerChristelijke Bond Gepensioneerden

Dynamo WijndaalRadio ZoniënRadio Zoniën


