
LICHTSTOET 1988

De Hoeilaartse Scouts en gidsen trokken 
dit jaar door onze straten met een 
reusachtige groene dinosaurus waarop 
enkele scouts als de Vierheemskinderen 
hadden plaatsgenomen. Zij haalden 
daarmee de eerste plaats. Oude Belgen 
waren gewapend met fakkels en voerden 
voor de tribune een aantal rondedansen uit. 
Een foto hiervan hebben we niet kunnen 
terugvinden.

Voor de uitwerking van het thema kon 
het deze keer twee kanten uit: ‘Pret in 
de natuur’ of ‘De slag van Woeringen’ 
vormden de leidraad. 

K.W.B. beschouwde het leefmilieu daarom 
als ‘ons werk’, de werkgroep van de 
Harmonie Sint-Clemens riep de oogstsfeer 
op, de brandweer bracht ons naar de 
vroegere brug van Groenendaal en de 
nabije renbaan en de Chiro liet ons in de 
natuur kamperen. 

Enkel ’t Kliekse durfde de ‘slag van 
Woeringen’ aan met de bouw van een 
burcht,  Middeleeuwse soldeniers en 
ridders te paard die meestapten. Zij gingen 
er zelfs voor op studiereis naar Woeringen. 
Een lust voor het oog, goed voor de 2de 
plaats.

De Vriendenkring Zavelenborre 
onderstreepte hoe belangrijk een goede 
samenwerking tussen Overijse en Hoeilaart 
wel is. 
Dynamo Wijndaal presenteerde tot slot een 
praalwagen met de kerk als achtergrond.

“De Hoeilaartse Lichtstoet anno 1988 zal wellicht de geschiedenis ingaan als de kortste ooit gehouden, 
maar is niettemin toch het aankijken waard gebleken. Het aantal verenigingen dat het aandurfde

om het opgelegde thema: ‘Pret in de natuur’ of ‘De Slag van Woeringen’ uit te beelden, beperkte zich tot tien!” (De Serrist)

LICHTSTOET 1989

13 DEELNEMERS
• Biljartclub ‘t Kliekske
• Chiro Hoeilaart
• Christelijke Bond Gepensioneerden
• Dynamo Wijndaal
• Koninklijke Harmonie Sint-Clemens
• Koninklijke Harmonie Vooruitgang, 

Nut en Vermaak
• Jeugdclub d’Oechelle
• Joyeux Gilles
• KWB
• Scouts- en gidsengroep De Korrelaar
• Vriendenkring Brandweer
• Vriendenkring Zavelenborre
• Werkgroep Koninklijke Harmonie  

Sint-Clemens 

UITSLAG
• 1ste prijs:  Scouts- en gidsengroep  

De Korrelaar
• 2de prijs: Biljartclub ‘t Kliekske
• 3de prijs: KWB

Prijs Waarheidsgetrouwheid:
Biljartclub ‘t Kliekske

Prijs Lichtsterkte:
Jeugdclub d’Oechelle

Eervolle vermelding:
Vriendenkring Zavelenborre

Meester Versluys: “Wij zoeken naar een nieuwe formule. Kwalitatief moet de Lichtstoet hogerop. Wij gingen eens een kijkje nemen in Mol, 
maar de formule die daar wordt toegepast, viel blijkbaar niet in goede Hoeilaartse aarde.  Toen we de verenigingen vroegen volgend jaar 125 jaar 

druiventeelt uit te beelden waren er meteen velen enthousiast. Wij gaan de deelnemers een soort startpremie geven.” (De Serrist) 

Het thema ‘Van motte tot woonburcht’ 
werd door Biljartclub ’t Kliekske het 
best uitgewerkt. Zij wonnen de stoet 
overtuigend met een ‘Cinderellaburcht’. 

Daarom ook kregen ze van de verenigingen 
die voor het eerst zelf een prijs mochten 
uitreiken de grootste waardering. Het 
prachtig bouwsel werd omringd door alle 
figuren die in het Assepoestersprookje 
voorkomen, dansend en ervoor zorgend 
dat de feestelijke sfeer voorrang kreeg. 

De Scouts en gidsen zorgden met ‘The 
Muppet Show’ voor een waar spektakel 
met tal van figuranten. De derde prijs 
ging naar Jiu Jitsu Kani Bazami (eerste 
deelname) die een toekomstbeeld brachten 
met een serre uit het jaar 2000. 

De Koldam zou eind 1989 officiëel 
jeugdcentrum worden. Radio Zoniën, 
d’Oechelle en Dynamo Wijndaal sloegen 
de handen in mekaar en maakten van de 
Koldam een “burcht voor de jeugd”.  

De Vlaamse Jongeren Overijse gooiden 
het over een andere boeg: ”Hoeilaart, waar 
Vlamingen thuis zijn”. 

Dit jaar waren ook een aantal Aalsterse 
Carnavalgroepen van de partij zodat de 
stoet wat langer werd.

Met amper 11 deelnemers aan de start 
werd duidelijk dat de dynamiek wat uit de 
Lichtstoet was.

11 DEELNEMERS
• Aalsterse karnavalgasten
• Biljartclub ‘t Kliekske
• Burenkomitee Kruisstraat - Overijse
• Jeugdgroep Harmonie Vooruitgang,  

Nut en Vermaak
• Jiu Jitsu Kani Bazami
• Koninklijke Harmonie Sint-Clemens
• KWB
• Radio Zoniën, d’Oechelle en Dynamo 

Wijndaal 
• Scouts- en gidsengroep De Korrelaar
• Vlaamse Jongeren
• Vriendenkring Zavelenborre

UITSLAG
• 1ste prijs:  Biljartclub ‘t Kliekske
• 2de prijs: Scouts- en gidsengroep  

De Korrelaar
• 3de prijs: Jiu Jitsu Kani Bazami

Invoer van een startpremie van 10.000 BEF (€250).
De winnaar ontvangt in totaal 25.000 BEF (€620), de 
tweede 15.000 BEF en de derde 10.000 BEF.

Prijs van de verenigingen: 
Biljartclub ‘t Kliekske (5000 BEF)

Nieuw parcours
Het parcours van de lichtstoet werd opnieuw gewijzigd 
waardoor het vertrek voortaan gegeven werd vanaf de 
J.B. Charlierlaan. Via de W. Eggerickxstraat ging het dan 
langs de D. Vandervaerenstraat, P. Malustraat, Koldam-
straat, A.Biesmanslaan, Overijsesteenweg, V. Mertens-
straat, J. Denayerstraat naar het Gemeenteplein en de 
kiosk ter hoogte van de H. Caronstraat.

Radio Zoniën zorgde voor live verslaggeving. In alle 
straten waar de stoet voorbij kwam, was dat verslag te 
horen.

Jeugdclub D’OechelleChristelijke Bond GepensioneerdenVriendenkring Zavelenborre

Vriendenkring BrandweerKWBBC ‘t Kliekske

Vriendenkring BrandweerKWBBC ‘t Kliekske

Burencomié Kruisstraat OverijseVlaamse JongerenHarmonie Vooruitgang, Nut en Vermaak

Jeugdclub D’Oechelle - Dynamo Wijndaal - Radio ZoniënKWBBC ‘t Kliekske

Jiu Jitsu Kani BazamiScouts en GidsenBC ‘t Kliekske


