LICHTSTOET 1980
“Dit jaar weer verbluffend knappe verwezenlijkingen en wij beklagen de jury die uit zoveel mooie en originele uitbeeldingen
een winnaar moesten halen. Nooit eerder diende het Hoeilaartse volk zo lang op de uitslag te wachten. ” (De Serrist)
Ter gelegenheid van 25 jaar Serco werden
er extra prijzen voorzien voor deelnemende
verenigingen die het thema van de
druivenfeesten ‘Zoniën viert feest’ met veel
fantasie uitwerkten. Aan extra motivatie
ontbrak het zeker niet om ook dit jaar
prachtig werk te leveren.

17 DEELNEMERS

De Vriendenkring van de Brandweer was
alweer de beste groep met de uitbeelding
van de paardenrenbaan van Groenendaal:
twee zelf geknutselde paarden, een
heuse tribune, een hoekje voor de
bookmaker… alles werd voorzien in een
zee van licht. Tsjoelala, tsjoelala, ’t is weer
koers in Groenendaal …, een liedje uit
de vooroorlogse revues werd luidkeels
meegezongen.
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Vriendenkring Brandweer

Scouts en Gidsen

Dynamo Wijndaal

Radio Zoniën, de pas gestartte populaire
lokale radio van de Druivenstreek,
deed voor het eerst mee met Gust de
Graver, een rollende reus. De Scouts en
Gidsen deelden de 2de plaats met deze
nieuwkomer.

UITSLAG

Vriendenkring Brandweer

Vvriendenkring Brandweer

?

De Scoutsgroep, verkleed als monniken,
voerde een schrijvende en biddende
Johannes Ruusbroec ten tonele onder een
puik modern gewelf.
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1ste prijs: Vriendenkring Brandweer
2de prijs: Radio Zoniën
3de prijs: Biljartclub De Droeven
4de prijs: Vriendenkring De Dreef
5de prijs: Veteranen 1979 Hoeilaart

Prijs Originaliteit:
Vrienden van Felix Den Doender + 2.000BEF
nav 25 jaar Serco
Prijs Beste Verlichting:
Veteranen 1979 Hoeilaart .

De Vrienden van Felix den Doender deden
voor het eerst mee. Hun gloednieuwe reus
Felix den Doender, de ‘grootste zoon van
Zoniën’, zal nog vele jaren meestappen in
de lichtstoet.
Serco Wijnen had speciaal voor deze
stoet de prijzenpot gespijsd met een extra
bijdrage van 15.000 BEF (€372).

Biljartclub De Droeven
Club Eva
Christelijke Bond Gepensioneerden
Dynamo Wijndaal
Koninklijke Harmonie Sint-Clemens
Koninklijke Harmonie Vooruitgang,
Nut en Vermaak
Radio Zoniën
Scouts- en gidsengroep De Korrelaar
Sparta Kremlin
Supportersclub Anderlecht
Traa Velo Club
Veteranen 1979 Hoeilaart
Vrienden van Felix Den Doender
Vriendenkring Brandweer
Vriendenkring De Dreef
Vriendenkring Valkenhof
Vriendenkring van ‘t Juk

Bijzondere Prijs:
Christelijke Bond Gepensioneerden

Vriendenkring Valkenhof

Vrienden van Felix Den Doender

Radio Zoniën

LICHTSTOET 1981
“De vriendenkring van de Hoeilaartse Brandweer met Gilbert Platton en Emiel Taymans als felste doorzetters had voor deze lichtstoet
een heuse kathedraal van Sint-Goedele in een zee van licht gebouwd. Jan van Ruusbroec troonde als centrale figuur, op het ogenblik
dat hij zijn priesterwijding toegediend kreeg.” (De Serrist)
14 DEELNEMERS

Het leven van Ruusbroec, het thema van
het 34ste Druivenfestival, kwam tijdens
deze stoet in vele facetten aan bod.
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Zoals je hierboven kon lezen pakte de
Brandweer dit jaar wel bijzonder groot
uit. De jury had het niet moeilijk om de
verdiende winnaar aan te wijzen.
De Vriendenkring van de Dreef zag
Ruusbroec aankomen in Groenendaal en
de vrienden van het Valkenhof beeldden
de graanmolen van Groenendaal, die
Ruusbroec in 1661 beschreef, uit.

Vriendenkring Brandweer

Vriendenkring Brandweer

Vriendenkring Valkenhof

Reus Felix den Doender vierde Ruusbroec
op zijn manier en met de scouts kwamen
we terecht in de abdij van Groenendaal
waar niet minder dan 7 gekroonde hoofden
samenkwamen na een jachtpartij, in 1556.
Ook de andere groepen waren aan mekaar
gewaagd met ontmoetingen tussen
Keizer Karel en Ruusbroec (supporterclub
Anderlecht), houthakkers in het bos van
Groenendaal (Traa Velo Club) en De
Monniken (Dynamo Wijndaal).

UITSLAG
•
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1ste prijs: Vriendenkring Brandweer
2de prijs: Vriendenkring De Dreef
3de prijs: Vriendenkring Valkenhof
4de prijs: Scouts- en gidsengroep
De Korrelaar
• 5de prijs: Vrienden van Felix Den
Doender
Vriendenkring Brandweer

Radio Zoniën

Radio Zoniën

Radio Zoniën beeldde de zelfgeschreven
karnavalhit ”Broeder Jan” uit. ”Die lag te
dromen in het gras van Groenendaal, zijn
radio stond op Zoniën en maakte veel
kabaal ...”.

Prijs Originaliteit:
Vriendenkring Het Valkenhof
Prijs Volharding:
Dynamo Wijndaal

Sparta Kremlin zette ”Ruusbroec 600 jaar
later” in verhaal en bij de Gepensioneerden
vond je enthousiaste houtsprokkelaars.
De Vlaamse Jongeren uit Overijse tot slot
voeren met hun roeiboot door de IJsevallei.
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Christelijke Bond Gepensioneerden
Dynamo Wijndaal
Koninklijke Harmonie Sint-Clemens
Koninklijke Harmonie Vooruitgang,
Nut en Vermaak
Radio Zoniën
Scouts- en gidsengroep De Korrelaar
Sparta Kremlin
Supportersclub Anderlecht
Traa Velo Club
Vlaamse Jongeren Overijse
Vrienden van Felix Den Doender
Vriendenkring Brandweer
Vriendenkring De Dreef
Vriendenkring Valkenhof

Scouts en Gidsen

Christelijke Bond Gepensioneerden

Sparta Kremlin

