
LICHTSTOET 1992

De blikvangers van het druivenfestival 
anno 1992 kregen Columbusachtige en 
Amerikaanse allures. Dat kon moeilijk 
anders met het thema ‘Hoeilaart ontdekt 
Amerika’. 

Ook deze keer sprak de omschrijving 
van de deelnemende wagens tot de 
verbeelding: een hut in het Andesgebergte 
bij Radio Zoniën, een Jackpot bij de Chiro, 
een boot op de Mississipi van de KWB en 
een Vikingschip bij de Scouts.

De leden van Jeugdhuis Phobos 
verzorgden de lancering van hun shuttle.  
Al indianen wat de klok sloeg bij de Sint-
Clemensschool en de Vriendenkring van 
de Brandweer was naar Canada verhuisd 
en toonde ons de Eskimo’s en een 
boomzagerij.

Ontbraken nog in het lijstje: ”Atlanta 96” 
van het Onderstandsfonds Brandweer 
Overijse, de ’druif van Colombus’ bij de 
Harmonie Vooruitgang, Nut en Vermaak, de 
’Chicago-evocatie’ van Dynamo Wijndaal 
en tot slot ‘Skating in het USA’ van een 
aantal fervente skaters.

Het waren stuk voor stuk moeilijk met 
elkaar te vergelijken werkstukken en het 
was ook deze keer een ware klus om te 
kwoteren. Dat gebeurde trouwens voor het 
eerst door twee afzonderlijke jury’s. 

De Hoeilaartse handelaars wensten de 
stoet een duwtje in de rug te geven en 
verdeelden daarom een prijzenpot onder 
de deelnemers. Heel wat handelaars 
zorgden voor de sponsoring.

“Er komt elk jaar wel een massa volk naar de Lichtstoet kijken maar de mensenzee die er zich dit jaar voor verplaatst had, 
overtrof alle andere. Het moet de verenigingen uren, dagen, weken werk en zweet gekost hebben om deze juweeltjes van praalwagens

op te bouwen en met personages in aangepaste kledij te bevolken. De Lichtstoet zit duidelijk in de lift.”  (De Serrist)

LICHTSTOET 1993

14 DEELNEMERS
• Chiro Hoeilaart
• Dynamo Wijndaal
• Jeugdgroep Harmonie Vooruitgang,  

Nut en Vermaak
• Jeugdhuis Phobos
• Koninklijke Harmonie Sint-Clemens
• Koninklijke Harmonie Vooruitgang,  

Nut en Vermaak
• KWB
• Military Veteran Vehicle Club Belgium
• Onderstandsfonds Brandweerkorps 

Overijse
• Radio Zoniën
• Scouts- en gidsengroep De Korrelaar
• The Skaters
• Vriendenkring Brandweer
• Vrije Sint-Clemensschool

UITSLAG
• 1ste prijs: KWB
• 2de prijs: Scouts- en gidsengroep  

De Korrelaar
• 3de prijs: Chiro Hoeilaart

Prijs van de Handelaars
• 1ste prijs:  KWB
• 2de prijs: Scouts- en gidsengroep  

De Korrelaar
• 3de prijs: Chiro Hoeilaart

Met “Groeten uit Oost-Europa”, zorgde een minder aantal deelnemers toch voor een ware competitie. Met inzet van vele middelen, 
en nog meer goede wil, won het slagschip Potemkin de strijd om de wisselbeker. Djenghis Khan, de Kozakken of de 

vampieren uit Moldavië hadden geen schijn van kans tegen zoveel revolterende matrozen.” (Radio Zoniën)

Al voor de 20ste keer trok de Lichtstoet 
door de Hoeilaartse dorpskom. Met 
opnieuw een extra prijzenpot van niet 
minder dan 130 handelaars die de stoet 
steunden, was de motivatie om het 
onderste uit de kan te halen des te groter. 

De reis door Oost-Europa bracht ons 
bij graaf Dracula en zijn vampieren 
(Dynamo Wijndaal), de Berlijnse muur 
(JH Phobos), de panfluit (Radio Zoniën), 
een zomeravondfeest in de Bohemen 
(jeugdgroep Harmonie Vooruitgang, Nut 
en Vermaak), het St. Blasiusmonument 
(KWB),… 

Kruiser Potemkin van de Chiro kaapte de 
overwinningsbeker weg. De Scouts met 
hun Djenghis Khan toonden weer eens 
hoe sterk zij wel zijn met sjorhout. Ze 
presenteerden het nieuwe model van de 
sjormobiel. De kinderen van de 
St.-Clemensschool konden zich volledig 
uitleven met het circus van Moskou. 

Dit jaar draaide de richting waarin de 
stoet door de straten trekt, om. Vanaf 
de J.B. Charlierlaan gaat het nu naar 
het Gemeenteplein, J. Denayerstraat, 
V. Mertensstraat, Overijsesteenweg, 
Koldamstraat,  
P. Malustraat, D. Vandervaerenstraat, 
W. Eggerickxstraat en via het kruispunt 
terug naar het Gemeenteplein. De stoet 
wordt ontbonden ter hoogte van de 
M.Felicéstraat.

12 DEELNEMERS
• Chiro Hoeilaart
• Dynamo Wijndaal
• Het Groene Dal
• Jeugdgroep Harmonie Vooruitgang,  

Nut en Vermaak
• Jeugdhuis Phobos
• Justus Lipsius
• Kever Cabrio Club België
• Koninklijke Harmonie Sint-Clemens
• KWB
• Radio Zoniën
• Scouts- en gidsengroep De Korrelaar
• Vrije Sint-Clemensschool

UITSLAG
• 1ste prijs:  Chiro Hoeilaart
• 2de prijs: Scouts- en gidsengroep  

De Korrelaar
• 3de prijs: Vrije Sint-Clemensschool
• 4de prijs: KWB
• 5de prijs: Dynamo Wijndaal

Prijs Thema-uitwerking + Prijs Creativiteit: 
Chiro Hoeilaart
Prijs Decor:
Scouts- en Gidsengroep De Korrelaar
Prijs Licht:
K.W.B.
Prijs Beste Niet-Hoeilaartse Deelnemer: 
Vriendenkring Justus Lipsius

Prijs van de Handelaars
• 1ste prijs:  KWB
• 2de prijs: Vrije Sint-Clemensschool
• 3de prijs: Scouts- en gidsengroep  

De Korrelaar

Sint-ClemensschoolDynamo WijndaalDynamo Wijndaal

Jeugdhuis PhobosScouts en GidsenKWB

Sint-ClemensschoolScouts en GidsenChiro

Jeugdgroep Harmonie Vooruitgang Nut en VermaakMilitary Veteran Vehicle ClubVriendenkring Brandweer

Sint-ClemensschoolJeugdhuis PhobosThe Skaters

ChiroScouts en GidsenKWB


