LICHTSTOET 1982
“De Scouts- en Gidsengroep ‘De Korrelaar’ heeft deze mini-Lichtstoet gewonnen. Mini omdat een eerder beperkt aantal
deelnemers deelgenomen heeft. Toch niet omdat de Lichtstoet voor het eerst op zaterdagavond uitging?
Of wordt de investering voor de vereningen te groot? De stoet is echt aan een revalidatiekuur toe! ” (De Serrist)
15 DEELNEMERS

Voor het eerst trok de Lichtstoet op
zaterdagavond door de Hoeilaartse straten.

•
•
•
•
•

Wie deelnam, had zich ook deze
keer grondig ingespannen zodat
de toeschouwers zich niet hoefden
te vervelen. Het thema: ’35ste
Druivenfestival’ had dus opnieuw voor
de nodige verbeelding gezorgd al moet
eerlijkheidshalve gezegd worden dat de
pers niet enthousiast was.
Ook het feit dat de stoet met een flinke
45 minuten vertraging vertrok, zorgde niet
onmiddellijk voor positieve echo’s.

Scouts en Gidsen

Scouts en Gidsen

Dynamo Wijndaal

UITSLAG

• 1ste prijs: Scouts- en gidsengroep
De Korrelaar
• 2de prijs: Dynamo Wijndaal
• 3de prijs: Radio Zoniën
• 4de prijs: Christelijke Bond
Gepensioneerden
• 5de prijs: De Piste
• 5de prijs: Vriendenkring De Dreef

De Scouts en Gidsen wonnen de stoet
voor het eerst met een futuristisch
planetenbeeld. Heel wat ruimtetuigen en
een grote groep marsmannetjes ontdekten
Hoeilaart-centrum. Er was veel aandacht
besteed aan de kledij. De Brandweer had
een Decap-orgel nagebouwd.
Dynamo Wijndaal bouwde met
”Druivenland is Sprookjesland’ een
praalwagen met heuse tovenaar. De
reuzedruiventros, met levende kinderkopjes
als bessen, sprak tot eenieders
verbeelding. Voor de kinderen zelf was
het vooral een uitdaging om zo lang op
dezelfde plek te blijven stilstaan…
Nog opvallend was de ‘New-Orleans
stoomboot’ van Radio Zoniën die door
onze straten voer op de tonen van swingjazz uit de U.S.A. De Dreef pakte uit met
een groep Pierrots en Sparta Kremlin flirtte
met de ’Godin van de Regenboog’.

•
•
•
•
•
•

Christelijke Bond Gepensioneerden
De Piste
Dynamo Wijndaal
Koninklijke Harmonie Sint-Clemens
Koninklijke Harmonie Vooruitgang,
Nut en Vermaak
Radio Zoniën
Scouts- en gidsengroep De Korrelaar
Sparta Kremlin
Vrienden van Felix Den Doender
Vriendenkring Brandweer
Vriendenkring De Dreef

De winnaar ontving 10.000 BEF (€250)
Vrienden van Felix Den Doender

Radio Zoniën

Dynamo Wijndaal

Sparta Kremlin

Vriendenkring Brandweer

Harmonie Sint-Clemens

Er woedde dat jaar een hevige discussie
rond het prijzengeld dat volgens de
verenigingen de kosten absoluut niet dekte.
De Lichtstoet als absolute publiekstrekker
verdient dat er voldoende budget voor
vrijgemaakt wordt. Dat was doorheen de
jaren niet altijd het geval.

LICHTSTOET 1983
“De Hoeilaartse Lichtstoet heeft weerwraak genomen op het eerder stuntelige vertoon van 12 maanden geleden.
Eens de beslissing genomen mee te stappen, bleek de vindingrijkheid van de Hoeilanders weer niet te stuiten. Noch verbeelding,
noch aangehouden inspanningen, noch kosten werden gespaard om er een ferm kijkstuk van te maken.” (De Serrist)
11 DEELNEMERS

Eén en al ‘Muziek, sport en humor’ in
de 10de Lichtstoet. De Harmonie SintClemens stapte op kop, molenwiekend
met fluoriscerende majorettenstokjes op de
tonen van de harmonie.
Het eerstvolgende applaus was voor
de vrienden van Bakenbos met hun
Bakenboscircus. De Scoutsgroep, die
elk jaar wat groter uitpakt, stond er weer
met heel wat tweehoornig gehelmde
voorouders en gevangen Romeinen.

•
•
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Scouts en Gidsen

Dynamo Wijndaal

Dynamo Wijndaal

Ook Dynamo Wijndaal ging de historische
toer op en liet het Brugse belfort door
Hoeilaart rijden. De Vrienden van reus Felix
den Doender gingen zonder hem en in ware
Belle-Epoquestijl naar zee.

UITSLAG

• 1ste prijs: Scouts- en gidsengroep
De Korrelaar
• 2de prijs: Dynamo Wijndaal
• 3de prijs: Radio Zoniën

De BMX-fietsers, een must in de jaren ’80
zorgden voor een acrobatische spektakel.
Bij Radio Zoniën stond de muziek uiteraard
centraal. Een gigantisch grote gitaar,
schitterend afgewerkt, trok door de straten
en een ellenlange notenbalk kronkelde van
links naar rechts. Een kleurige clown was
de dirigent van dienst.

•
•
•
•
•
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B.M.X.-boys
Bakenbos
Basketbalclub Hoeilaart
Dynamo Wijndaal
Jonge Wingerd - Turnclub
Koninklijke Harmonie Sint-Clemens
Koninklijke Harmonie Vooruitgang,
Nut en Vermaak
Radio Zoniën
Scouts- en gidsengroep De Korrelaar
Sparta Kremlin
Vrienden van Felix Den Doender
Vriendenkring Brandweer
Vriendenkring Kinderdorp

Prijs van het Publiek:
Dynamo Wijndaal 8.000 BEF (€200)
Radio Zoniën

Dynamo Wijndaal

Vriendenkring Brandweer

Radio Zoniën

Vrienden van Felix Den Doender

Vriendenkring Bakenbos

Sparta Kremlin haalde de smurfenfamilie
uit de kast. Tijdens de 40 jaar Lichtstoet
zullen zij nog vaak te gast zijn. Sportieve
actie vonden we bij Turnclub De Jonge
Wingerd, bij Basket Club Hoeilaart (eerste
deelname) en bij de Vriendenkring van de
Brandweer die een bokstraining hield in
haar sportpaleis.

