LICHTSTOET 1974
“De Lichtstoet heeft maandagavond eenieder van verwondering doen staan. Dit welgeslaagd initiatief is het hernemen waard.
Prachtige en kleurrijke wagens naast mooie groepen defileerden door het centrum.” (De Serrist)

15 DEELNEMERS

Over de eerste Lichtstoet is bijzonder
weinig informatie terug te vinden.
Foto’s zijn een echte zeldzaamheid. Het
evenement werd aangekondigd als een
licht- en reclamestoet en ging door op de
maandagavond van het Druivenfestival. Het
thema van de feesten was ”Folklore”.
Het grote succes, de kwaliteit van de
wagens en de groepen en de belangstelling
van het talrijk opgekomen publiek kwam
wat onverwacht. De stoet startte om
19u30 vanuit de Wijndaalstraat. De kiosk
stond op het Gemeenteplein waar ook het
meeste volk stond opgesteld.
Na de stoet volgde het vuurwerk boven de
parkvijver.
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Chiro jongens en meisjes
Christelijke Bond Gepensioneerden
De Jonge Wingerd
Duivenbond Hoeilaart
Eendracht Hoeilaart
Jeugdclub Malpertuus
K.A.V.
K.W.B.
Koninklijke Harmonie Sint-Clemens
Koninklijke Harmonie Vooruitgang,
Nut en Vermaak
Onafhankelijke Vrouwenbond
Pedaalclub Hoeilaart
Racing Hoeilaart
S.C. Dumberg
V.K.A.J.

UITSLAG

Winnaar werd Jeugdclub Malpertuus met
een schitterende en lange Chinese draak
die de hele duur van de stoet door het
parcours kronkelde met een gevolg van
Chinese vrijwilligers.
Het publiek, de pers en de deelnemende
verenigingen waren in ieder geval blij met
dit nieuwe initiatief dat zeker voor herhaling
vatbaar was.
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Jeugdclub Malpertuus

Jeugdclub Malpertuus

Hoeilaartse Duivenbond

1ste prijs: Jeugdclub Malpertuus
2de prijs: K.W.B.
3de prijs: Pedaalclub Hoeilaart
4de prijs: Christelijke Bond
Gepensioneerden
• 5de prijs: S.C. Dumberg
De winnaar kreeg een premie van 7.500 BEF (€185),
de tweede 5.000 BEF en de derde 4.500 BEF. Er
was een aanmoedigingsprijs van 3.000 BEF voor de
beide harmonieën, de Duivenbond, de Onafhankelijke
Vrouwenbond en de Chiro.

LICHTSTOET 1975
“De Hoeilaartse druivenfeesten willen vooral volks zijn, volks door hun programma, volks door de inzet en medewerking van de ganse bevolking.
Als er in het geheel van de feesten één van de programmapunten ooit dichter deze gedachte tot in de perfectie benaderd heeft, dan is het wel
de kleurrijke lichtstoet die de 28ste feestelijkheden heeft afgerond.” (De Serrist)

16 DEELNEMERS

Voor de twee Lichtstoet schreven zich 16
verenigingen in. De jury bestond uit Jan
Vanderstraeten sr. en William Van Laeken
(Belgische televisie), Albert Joly (voorzitter
cultuurraad) en Jozef Vanderperren
(kunstschilder).
Het thema van het Druivenfestival was ”Het
Jaar van de Vrouw”. De V.K.A.J. beeldde
daarom een gemeenteraad uit van 2024
met enkel vrouwelijke mandatarissen. De
mannen stonden te strijken en te kuisen.
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Onafhankelijke Vrouwenbond
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De winnaar, Jeugdclub Malpertuus, voer
uit met een reusachtig Vikingenschip,
prachtig gemaakt en vakkundig verlicht.
Het schip werd omringd door een grote
bende Noormannen die voor de tribune
een echte Vlaamse volksdans uitvoerden
wat de voorzitter van het feestcomité, Luc
Versluys, de uitspraak deed ontglippen:
”Van zulke groepen Noormannen, geef er
ons meer, Heer!
De Onafhankelijke Vrouwenbond vormde
een groep zigeuners met verlichte huifkar
en accordeonmuziek. K.W.B. had zowaar
een doorschijnende en verlichte melkkoe
ingezet die voor de tribune gemolken
werd. De Vlaamse Jongeren Druivenstreek
pakten uit met het Rooms Colloseum en
de triomfboog van Nero. Met een vervallen
serre van SC. Dumberg werd de teloorgang
van de druiventeelt aangeklaagd. Op
hun tweede wagen maakten we kennis
met Sneeuwwitje en de 7 dwergen, een
thema dat de volgende jaren nog vaak zou
terugkomen.
Rijen dik, met duizenden, stond het publiek
langs het parcours. Zij werden verwend op
een onvergetelijk spektakel.
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Biljartclub De Droeven
Christelijke Bond Gepensioneerden
D.V.C. Fortuna
De Jonge Wingerd
Duivenbond Hoeilaart
Dynamo Wijndaal
Jeugdclub Malpertuus
K.W.B.-K30
Koninklijke Harmonie Sint-Clemens
Koninklijke Harmonie Vooruitgang,
Nut en Vermaak
Onafhankelijke Vrouwenbond
Pedaalclub Hoeilaart
S.C. Dumberg
Sparta Kremlin
V.K.A.J.
Vlaamse Jongeren
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K.W.B.

Vlaamse Jongeren Druivenstreek

Onafhankelijke Vrouwenbond

1ste prijs: Jeugdclub Malpertuus
2de prijs: Onafhankelijke Vrouwenbond
3de prijs: K.W.B.-K30
4de prijs: Vlaamse Jongeren
5de prijs: Christelijke Bond
Gepensioneerden

Het prijzengeld bleef onveranderd. Opnieuw waren er aanmoedigingsprijzen van 3.000 BEF (€75)
voor de beide harmonieën, de turngroep De Jonge
Wingerd, S.C. Dumberg, de Duivenbond,
D.V.C. Fortuna, Sparta Kremlin en de Pedaalclub.

Estudiantes

SC Dumberg

V.K.A.J.

DVC Fortuna

BC De Droeven

Dynamo Wijndaal

