
LICHTSTOET 1998

De Middenstandsraad (nu Raad voor 
Lokale Economie) bracht een oude traditie 
opnieuw tot leven:  een publiciteitsstoet 
voorafgaand aan de Lichtstoet. Het werd 
een voltreffer, een extra reden om vroeger 
naar het centrum af te zakken. Kilo’s snoep 
en andere hebbedingetjes werden vlijtig 
verdeeld onder het massaal opgekomen 
publiek. 

Lang geleden dat er nog een praalwagen 
met kasteel was. Het spookkasteel, 
waarmee de Chiro deze keer uitpakte, 
mocht dan ook best imposant zijn. 
Door een druivelaar overwoekerd en 
ingestort onder het gewicht van een grote 
druiventros, bleek het kasteel nog een 
groot aantal spookjes te huisvesten. Het 
werd dus echt ‘Bibberen in Druivenland’.

Wie ook nog van de partij waren, zijn de 
Flinstones, de oerleerlingen van de Sint-
Clemensschool. Hun ’stone-mobiel’ was 
knap gedaan. 

Het thema van het festival dit jaar 
‘Groeten uit Hoeilaart’ inspireerde de 
Motoclub van Overijse en de Fanfare 
Zoniëngalm uit Jezus-Eik met ’groeten uit 
de buurgemeente’. Radio Zoniën stapte 
intussen het digitale tijdperk in, Zoniën 
Internet zond voortaan enkel nog ’digitale 
groeten’ uit.

Het samensmelten van beide Hoeilaartse 
harmonieën zorgde voor de geboorte van 
de Nero’s Muzikanten. Deze ’muzikale 
groeten’ waren schitterend nieuws voor al 
wie van muziek houdt.

“Met negen deelnemende groepen in totaal was het een bijzonder korte Lichtstoet. Gelukkig had de Middenstandsraad voordien gezorgd voor een 
reclamestoet met maar liefst 80 deelnemers. Met deze Lichtstoet wordt aangetoond dat de Lichtstoet eigenlijk geen volwassennen-

aangelegenhied is maar een topgebeurtenis voor de jeugd, weliswaar ondersteund door volwassenen”   (De Serrist)

LICHTSTOET 1999

9 DEELNEMERS
• Chiro Hoeilaart
• Druivenkoningin (plaatsvervangster)
• Koninklijke Fanfare Zoniëngalm Jezus-

Eik
• Motoclub Hoeilaart
• Motoclub Overijse
• Nero’s Muzikanten
• Scouts- en gidsengroep De Korrelaar
• Vrije Sint-Clemensschool
• Zoniën Internet

UITSLAG
• 1ste prijs:  Chiro Hoeilaart
• 2de prijs: Vrije Sint-Clemensschool
• 3de prijs: Scouts- en gidsengroep  

De Korrelaar

Prijs van de Handelaars
• ?

“Al van bij de eerste doortocht van de stoet was het duidelijk dat het voor de zege tussen de Sint-Clemensschool, de Scouts en de Chiro zou gaan. 
Amper vier Hoeilaartse verenigingen namen deel met een praalwagen. Vele rijen toeschouwers verdrongen zich rond de omloop. 

Auto’s komende van Overijse dienden al te parkeren vanop de wijk Vlierbeek.” 

‘Welkom in de ruimte’ deed in 1997 een 
massa astronautjes, vliegende schotels en 
tal van ruimtewezens in Hoeilaart landen. 

Als dé ’Armand Pien’-gemeente bij 
uitstek kon Hoeilaart niet anders dan 
groot uitpakken. De 11 deelnemende 
verenigingen deden hun best maar het 
aantal praalwagens kon je haast op één 
hand tellen. Zeg maar: armoe troef!

De Sint-Clemensschool blikte terug op de 
historische gebeurtenis van 1969: de eerste 
maanlanding van de Amerikanen. De LEM 
(maanlander) was deskundig nagebouwd. 

De Chiro droomde van vliegende schotels 
tussen serres. De ruimtewezens zorgden 
zoals gebruikelijk voor veel ambiance.

Een 4-motorige raket van de Scouts stal 
de show. De Verenigde Kleinveefokkers 
brachten iedereen naar het land van 
de rijzende zon, de Vriendenkring 
Zavelenborre koos resoluut voor de 
druivenruimte.

Zoniën Internet speelde met de ’virtuele 
ruimte’ een echte thuismatch maar nam 
vooral deel om deel te nemen.

Opnieuw werd de stoet voorafgegaan 
door de 2de publiciteitsstoet van de 
Middenstandsraad.  Liefst 90 wagens 
reden deze keer mee. Een absoluut succes 
dus.    

Een vuurwagen uit Nederland sloot deze 
Lichtstoet af.

11 DEELNEMERS
• Chiro Hoeilaart
• Fanfare Zoniëngalm Jezus-Eik
• Motoclub Hoeilaart
• Motoclub Overijse
• Nero’s Muzikanten
• Scouts- en gidsengroep De Korrelaar
• Verenigde Kleinveefokkers
• Vriendenkring Zavelenborre
• Vrije Sint-Clemensschool 
• Vuurwagen uit Nederland
• Zoniën Internet

UITSLAG
• 1ste prijs:  Vrije Sint-Clemensschool 
• 2de prijs: Scouts- en gidsengroep  

De Korrelaar
• 3de prijs: Chiro Hoeilaart
• 4de prijs: Zoniën Internet

Prijs Kleding + Muziek + Licht + Themauitwerking: 
Vrije Sint-Clemensschool  
Prijs Sfeer:
Scouts- en gidsengroep De Korrelaar 
Prijs Animatie:
Chiro Hoeilaart

Prijs van de Handelaars
• ?
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