
LICHTSTOET 1990

De Hoeilaartste scholen kwamen dit jaar 
voor het eerst allebei aan het vertrek. Vele 
kinderen stapten voor het eerst mee in de 
stoet en gaven de Lichtstoet een totaal 
nieuwe en jeugdige ’look’. 

Ook de Scouts en gidsen weten er wat van 
als het erom gaat kinderen in te zetten  en 
zo de sfeer rond hun praalwagen veilig te 
stellen.  Deze keer ging ‘De Korrelaar’ met 
de wisselbeker lopen en daarvoor hadden 
ze een ellenlange trosrups ingezet die de 
trosjes bedreigde. De kleurige kruipringen 
waren een innovatie en de jury vond  het 
geheel de overwinning waard. 

KWB kaapte in het verleden al een aantal 
prijzen weg en werd nu met het trammetje 
van Groenendaal verdiend tweede. De 
gelegenheidsreizigers leken wel gekleed 
voor de inhuldiging. Een foto hebben we 
niet gevonden. 

“Fernand Fiasco, beenhouwer en 
burgemeester” zorgde voor de mooiste 
deelname van Brown Fiasco. Zoals het 
oude lied zingt: ”de beenhouwers zijn hiere 
vanuit den ouwen tijd, we gaan weeral 
op zwiere, ’t is ons bedrijvigheid ...” zette 
Brown Fiasco een mooi stukje Hoeilaartse 
geschiedenis in de schijnwerper.  Het 
leverde hen een derde plaats op en dat 
zorgde voor heel wat ontgoocheling want 
ze hadden bijzonder hard hun best gedaan.

De Christelijke Bond van Gepensioneerden 
bracht haar dansende versie van ’Het 
Witte Paard’. De kledij werd speciaal voor 
de gelegenheid gemaakt en is op deze 
tentoonstelling te zien.

“De Lichtstoet ter gelegenheid van 125 jaar Druiventeelt was kort maar krachtig en trok andermaal een massa
volk naar het centrum van het Glazen Dorp. Voor het eerst stapten beide scholen mee. Tussen de vier best geklasseerde groepen

was amper vijf punten verschil.”  (De Serrist)

LICHTSTOET 1991

10 DEELNEMERS
• Biljartclub ‘t Kliekske
• Brown Fiasco
• Burenkomitee Kruisstraat - Overijse
• Christelijke Bond Gepensioneerden
• Jeugdgroep Harmonie Vooruitgang,  

Nut en Vermaak
• KWB
• Rijksbasisschool
• Scouts- en gidsengroep De Korrelaar
• Vlaamse Jongeren Overijse
• Vrije Sint-Clemensschool

UITSLAG
• 1ste prijs:  Scouts- en gidsengroep  

De Korrelaar
• 2de prijs: KWB
• 3de prijs: Brown Fiasco

Prijs van de verenigingen:
Vrije Sint-Clemensschool

Het was een gok om de Lichtstoet in een Mozartkleedje te steken. De opera’s van Wolfgang Amadeus mogen dan wel populair zijn,
dat wil niet zeggen dat iedereen er vertrouwd mee is. De reacties van het publiek waren in ieder geval eensluidend: ‘een stoet zoals deze

hebben we al lang niet meer gezien. Een bijzonder hoog niveau.’ Er waait duidelijk een nieuwe wind door Hoeilaart!” (De Serrist) 

Voor het eerst in de geschiedenis van de 
Hoeilaartse Lichtstoet - er was een nieuw 
kerncomité - zette een werkgroep zich 
vooraf in om verenigingen te contacteren 
en te enthousiasmeren om deel te nemen. 
Er werd ook meer budget voorzien (+30%), 
sponsoring werd gezocht én logistieke 
ondersteuning, zelfs bij het leger. Het 
resultaat mocht er zijn.

Met deze Mozartstoet bleek nog maar eens 
duidelijk dat de Hoeilaartse verenigingen 
in staat zijn een bijzonder hoog niveau te 
leveren. De wagens die door de straten 
trokken, waren werkelijk juweeltjes en geen 
enkele viel uit de toon. 

Met de opera’s van Mozart leek het bij 
aanvang nochtans een moeilijke opdracht 
om aan de slag te gaan. Vanuit de 
organisatie werd aan de deelnemers een 
infoboekje bezorgd met toelichting bij de 
verschillende opera’s, iets wat duidelijk 
heel wat inspiratie opleverde. 

Na de openingswagen ‘Mozart in België’ 
kregen we niet minder dan 11 wagens (10 
verschillende opera’s) te zien. 

Niemand die er bij was, zal de bijdrage van 
de Scouts snel vergeten. In bloot bovenlijf 
trotseerden zij de koude en droegen hun 
koning de hele stoet door op een twee 
verdiepingen hoge koningstroon.

Met de ’Bruiloft van Figaro versloeg de 
Brandweer voor de zoveelste maal de 
sterke concurrentie.

14 DEELNEMERS
• Chiro Hoeilaart
• Chiro Maleizen
• Dynamo Wijndaal
• Jeugdgroep Harmonie Vooruitgang, Nut 

en Vermaak
• Koninklijke Harmonie Sint-Clemens
• Koninklijke Harmonie Vooruitgang,  

Nut en Vermaak
• KWB
• Openingswagen ‘Mozart in België’ - 

verenigd Hoeilaart
• Radio Zoniën
• Scouts- en gidsengroep De Korrelaar
• Vriendenkring Brandweer
• Vrije Sint-Clemensschool
• Zavelenborre

UITSLAG
• 1ste prijs:  Vriendenkring Brandweer
• 2de prijs:  Scouts- en gidsengroep  

De Korrelaar
• 3de prijs: KWB
• 4de prijs: Radio Zoniën
• 4de prijs: Vrije Sint-Clemensschool

Prijs Uitstraling:
Scouts- en gidsengroep De Korrelaar

Beste niet-Hoeilaartse Deelnemer: 
Zavelenborre 

Prijs Kledij + Prijs Muziek: 
Vriendenkring Brandweer 

Prijs Beste Decor: 
Jeugdgroep Harmonie Vooruitgang, Nut en Vermaak

Vriendenkring Brandweer Scouts en Gidsen KWB

Dynamo WijndaalScouts en GidsenVriendenkring Brandweer

Radio Zoniën Dynamo Wijndaal Vriendenkring Zavelenborre

Harmonie Vooruitgang, Nut en VermaakVriendenkring Rijksbasisschool?

Burenkomitee Kruisstraat OverijseKBGScouts en Gidsen

Brown FiascoBrown FiascoScouts en Gidsen


