LICHTSTOET 1984
“Wat niemand meer voor mogelijk achtte, na de zondvloed van vorige zaterdag, gebeurde toch in de avonduren: de Lichtstoet
trok uit en de verenigingen konden hun ‘pronkstukken’ aan de weer massaal opgekomen toeschouwers tonen. Met het geringste
verschil ten aanzien van de tweede, kende de jury de overwinning toe aan Dynamo Wijndaal. ” (De Serrist)
13 DEELNEMERS

Het thema: ‘De eerste zes E.E.G.-landen’,
verlegde weer eens grenzen. Verscheidene
landen kwamen aan bod.
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•
•
•
•
•

De Scouts beten de spits af met
‘Eurocircus, wereldcircus’: apen,
acrobaten, clowns, tijgerkooi,… In
een mum van tijd werd stuntmateriaal
opgebouwd en weer afgebroken. De show
was af.
Dynamo Wijndaal koos voor Italië met
de paus van Rome, de scheve toren
van Pisa, een Venetiaanse gondel met
huwelijkspaartje,… De Hoeilaartse paus,
Roger I, zegende uitzonderlijk persoonlijk
de huwelijken in. Traa Mini Poney Club trok
met paard en koets door Europa en liet
iedereen kijken en proeven van Sercowijn
en van de Belgische tafeldruif in al haar
variëteiten.
Reus Felix den Doender en z’n vrienden
brachten uit Parijs niet alleen de Eifeltoren
mee maar ook een handvol French Can
Can-dansende dames. Ook bij De Jonge
Wingerd brachten ze deze dans met
graagte in het decor van hun persoonlijke
mini ’Moulin Rouge’.

Dynamo Wijndaal

Vriendenkring Brandweer

Scouts en Gidsen
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Bakenbos
Cristelijke Bond Gepensioneerden
De Jonge Wingerd
Dynamo Wijndaal
Koninklijke Harmonie Sint-Clemens
Koninklijke Harmonie Vooruitgang,
Nut en Vermaak
Radio Zoniën
Scouts- en gidsengroep De Korrelaar
Sparta Kremlin
Traa Mini Poney Club
Vrienden van Felix Den Doender
Vriendenkring Brandweer
Vriendenkring Kinderdorp

UITSLAG

• 1ste prijs: Dynamo Wijndaal
• 2de prijs: Vriendenkring Brandweer
• 3de prijs: Scouts- en gidsengroep De
Korrelaar
• 4de prijs: Sparta Kremlin
• 5de prijs: De Jonge Wingerd - Turnclub
Dynamo Wijndaal

Vriendenkring Brandweer

Turnkring De Jonge Wingerd

Vriendenkring Bakenbos

Radio Zoniën

Traa Mini Poney Club

De Brandweer trok naar Nederland met
een schitterende, mooi verlichte molen,
een hele resem kaasbollen, klompen en
haarkapjes.
‘Hoeilaartse Lichtstoet weer volkser dan
ooit’, titelde een krantenkop uit die periode.
Een heus volksfeest was het zonder twijfel.

LICHTSTOET 1985
“Niet alleen de praalwagens en de costumering waren kwalitatief hoogstaand, ook de ‘shows’ die bij de tweede doortocht
aan de tribune werden gebracht, haalden een mooi niveau. Er werden zelfs enkele duiven losgelaten in de pikdonkere nacht.
Gelukkig dat Hoeilaart nog vele bomen heeft. De beestjes vonden er een reddend onderkomen in. ” (De Serrist)
1 DEELNEMERS

Het Jongerenkoor vond in ’Jeugd en
Muziek” het ideale thema voor een
eerste deelname. Met hun dubbele
praalwagen ‘sprookjesland’ haalden ze
meteen de overwinning binnen. Naast een
engelenkoor aan de ene kant, waren er een
boze heks en lieve fee met fraaie ballerina’s
aan de andere kant.
De Brandweer gaf de operette ‘Het Witte
Paard’ met veel zin voor detail gestalte.
Deze bijzonder fraai gebouwde wagen,
met veel licht, bloemen en vooral een zeer
komische versie van een aria die een duo
play-backte voor het publiek, was top.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
Vriendenkring Brandweer

Radio Zoniën

Dynamo Wijndaal

Ook in de wijk Bakenbos was aardig
geoefend in play-backen. Dat zorgde
vooral voor heel wat hilariteit langs de kant
van de weg.
Radio Zoniën bouwde een immens orgel
onder de titel: met ‘Bach en Haendel de
pijp uit’, een meesterwerk dat reeds in
de Druivenstoet van Overijse hoge ogen
had geworpen. Een tot de brandstapel
veroordeelde heks en een leger paters in
pij, stalen de show.
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5 voor 12
Bakenbos
Christelijke Bond Gepensioneerden
De Koerp + Fanfare Zoniëngalm JezusEik
Dynamo Wijndaal
Jeugdclub d’Oechelle
Jongerenkoor
Koninklijke Harmonie Sint-Clemens
Koninklijke Harmonie Vooruitgang,
Nut en Vermaak
Musicerende kinderen
Radio Zoniën
Scouts- en gidsengroep De Korrelaar
Vrienden van Felix Den Doender
Vriendenkring Brandweer

UITSLAG
•
•
•
•

1ste prijs: Jongerenkoor
2de prijs: Vriendenkring Brandweer
3de prijs: Radio Zoniën
4de prijs: Scouts- en gidsengroep
De Korrelaar
• 5de prijs: Dynamo Wijndaal
Vriendenkring Brandweer

Christelijke Bond Gepensioneerden

Dynamo Wijndaal

Vriendenkring Bakenbos

Radio Zoniën

Jeugdclub D’Oechelle

De Scouts en gidsen brachten opa’s
grammofoon tot leven. Dynamo Wijndaal
dweepte met Mary Poppins. Bij de
Gepensioneerden zat Mozart aan de piano.
Naast de beide Hoeilaartse harmonieën die
de stoet steeds openden en sloten, was dit
jaar ook de Fanfare Zoniëngalm uit JezusEik te gast (samen met Volksdansgroep De
Koerp).

