
LICHTSTOET 2000

Mensen worden gedreven door 
enthousiasme, door een passie voor 
iemand of iets. Dat warme gevoel geeft 
ons de energie om samen te werken en 
het beste van onszelf te geven… Zo werd 
het thema ‘Hoeilaart in Vuur en Vlam’ 
aangekondigd. In de geest van dit citaat 
werd ook in 2000 zowat een maand lang 
gewerkt aan de praalwagens. Vele avonden 
was het in de gemeentelijke loods een 
drukte van jewelste en heerste er een 
gezellige sfeer. 

Het samenstellen van de Lichtstoet 
verloopt altijd hectisch. Vanuit de 
Watertorenstraat komen de meeste 
praalwagens via de J. Lindtstraat, de 
Brusselsesteenweg, de J. Delcordestraat 
en de Groenendaalsesteenweg naar het 
vertrek op de J.B. Charlierlaan om daar 
in de juiste volgorde te vertrekken. Voor 
de begeleiders van deze colonne is  het 
telkens hopen dat er geen auto’s fout 
geparkeerd staan.

Onder het vakkundig oog van lichtstoet-
verantwoordelijke Miel Taymans trok de 
Lichtstoet zich ook deze keer rond 20.30u 
op gang. 

Na de Hoeilaartse Motoclub en de Mini 
Coopers Club Vlaanderen volgden 
de themawagens van verenigingen 
uit Hoeilaart en omliggende. Verdere 
informatie over deze stoet is amper terug 
te vinden. De sigaar van de Scouts was een 
origineel en sympathiek protest wegens het 
uitblijven van de bouw van de jeugdlokalen.

2000 en 2001 zijn de jaren met extreem 
weinig foto’s. Jammer!  Heb jij er nog?

“De stoet samenstellen ging bijzonder hectisch. Blijkbaar had niemand van de deelnemers een volgnummer en het werd dus 
puzzelen. Het is niet aan ons om te zeggen wie zou moeten winnen maar wij vragen ons toch af wie er in godsnaam in de jury zit. Niet dat 

de wagen van de winnaar niet mooi was, maar toch. De jury van de Middenstandsraad zag het in ieder geval anders.” (Zoniën Internet)

LICHTSTOET 2001

17 DEELNEMERS
• Chiro Hoeilaart
• Groupe folklorique de Seebach
• Jeugdkring Huldenberg
• Landelijke Gilde Ottenburg
• Mini Coopers Club Vlaanderen
• Motoclub Hoeilaart
• Nero’s Muzikanten
• Promillekes
• Scouts- en gidsengroep De Korrelaar
• ’t Genootschap (Rodenbachfonds)
• Tros Overijse
• Verenigde Kleinveefokkers
• Vriendenkring Zavelenborre
• Vrije Sint-Clemensschool
• Vuurshow met Circo Topia
• Zaalvoetbal ‘t Steentje
• Zoniën Internet

UITSLAG
• 1ste prijs:  Scouts- en gidsengroep

De Korrelaar
• 2de prijs: Vrije Sint-Clemensschool
• 3de prijs: Chiro Hoeilaart
• 4de prijs: Promillekes
• 5de prijs: t Genootschap

(Rodenbachfonds)

Prijs Animatie + Prijs Muziek + Prijs Sfeer:
Scouts- en gidsengroep De Korrelaar 
Prijs kleding: 
Vrije Sint-Clemensschool 
Prijs Licht + Prijs Thema-uitwerking: 
Chiro Hoeilaart

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

De Korrelaar

“Dat een thema als “Zoektocht door Afrika” meer dan voldoende inspiratie en creativiteit kan opwekken zal wel niemand verbazen. 
Van de kannibalen, via de rug van een olifant door de rimboe naar het Egypte van Cleopatra. In de Lichtstoet reis je van de ene droom naar de andere 

in een fractie van een seconde. Er zouden wel wat meer deelnemers mogen zijn!” (Zoniën Internet). 

Speciale gasten: een olifant en kamelen. Zij 
openden de stoet. Voor het tweede jaar op 
rij winnen de Scouts. Benieuwd of ze dat 
volgend jaar bij hun 25ste deelname ook 
zullen doen… 

Volgen de jury hadden ze het thema ‘Afrika’ 
het best uitgewerkt. ’Farao Skoeternitoe’ 
moest bij de middenstandsjury wel de 
Chiro laten voorgaan. ‘Ninakupenda (‘k zie 
u graag)’ kreeg daar de grootste geldprijs. 

Derde werd de Sint-Clemensschool die 
op haar beurt gevolgd werd door de 
‘Promillekes’. Deze laatsten namen sinds 
2000 terug deel. De periode daarvoor 
waren zij de actieve leden van Jeugdhuis 
Phobos. 

Ook Radio Zoniën, de Verenigde 
Kleinveefokkers en de oudleiding van 
Jeugdkring Huldenberg kregen een 
eervolle vermelding. Dat was eveneeens 
zo voor de Fanfare Zoniëngalm uit Jezus-
Eik die al voor de 5de keer de stoet kwam 
opluisteren met haar vrolijke muziek. 

De medewerkers van Radio Zoniën wisten 
dat jaar al in april welke praalwagen ze 
zouden maken. Dat was blijkbaar belangrijk 
in de discussie wie als eerste aan Egypte 
gedacht had: Zoniën of Scouts?

Of dit de reden was om de praalwagen 
in de loods te vernielen, nog voor het 
herbruikbare materiaal van de wagen kon 
worden gehaald, is moeilijk te achterhalen. 
Het was in ieder geval een spijtig en 
zeldzaam voorval, haaks op de principes 
van de Lichtstoet!

12 DEELNEMERS
• Chiro Hoeilaart
• Fanfare Zoniëngalm Jezus-Eik
• Motoclub Hoeilaart
• Nero’s Muzikanten
• Olifant en kamelen
• Oud-leiding jeugdkring Huldenberg
• Promillekes
• Scouts- en gidsengroep De Korrelaar
• Verenigde Kleinveefokkers
• Vrije Sint-Clemensschool
• Vuurshow
• Zoniën Internet

UITSLAG
• 1ste prijs:  Scouts- en gidsengroep

De Korrelaar
• 2de prijs: Chiro Hoeilaart
• 3de prijs: Vrije Sint-Clemensschool
• 4de prijs: Promillekes
• 5de prijs: Zoniën Internet

Prijs Animatie + Prijs Muziek + Prijs Sfeer:
Scouts- en gidsengroep De Korrelaar 
Prijs kleding: 
Vrije Sint-Clemensschool 
Prijs Licht + Prijs Thema-uitwerking: 
Chiro Hoeilaart

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

De Korrelaar
• 3de prijs: Vrije Sint-Clemensschool
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