
LICHTSTOET 1994

‘Hoeilaart, waar Nero thuis is’ was een 
dankbaar thema om veel diversiteit, kleur 
en sfeer in de Lichtstoet anno 1994 te 
brengen. De zware regen op zaterdag 
dwong de Lichtstoet om, voor het eerst 
in de geschiedenis en voorlopig de enige 
keer, uit te gaan op zondagavond. Dat was 
logistiek zeker geen eenvoudige opdracht 
maar de praktische beslommeringen 
werden er graag bijgenomen.  Het zou 
zonde geweest zijn voor deelnemers en 
enthousiast publiek om de stoet niet te 
laten doorgaan. 

Nero zat, naar analogie met de 
festivalaffiche, op het tramstationnetje 
op de nok van het dak. Dat was het werk 
van Dynamo Wijndaal. Ook het frietkot 
van Jan Spier was ostentatief aanwezig. 
Diezelfde Nero zal nu, na 20 jaar, de stoet 
moeten missen omdat hij dit weekend 
te gast is in het gemeentehuis bij deze 
overzichtstentoonstelling.

Heel wat Nero-titels werden in beeld 
gebracht: de blauwe mannen (St.- 
Clemensschool), het geheim van de slappe 
bizon (Werkgroep Lichtstoet), de zonen van 
Dracula (Chiro),… passeerden de revue. 
Nero werd ook verwelkomd in Hoeilaart (De 
Egeltjes) én maakte kennis met technologie 
en kreeg een eigen raket ‘Adhemar 92’ 
(Racing Club Hoeilaart). 

Hij beleefde ook nieuwe avonturen 
(Vlaamse Jongeren), ging met de 
stoomtrein naar Groenendaal (Verenigde 
Kleinveefokkers) en beleefde een avontuur 
met de Skoetifanten (Scouts). Tot slot 
mochten uiteraard ook de wafels niet 
ontbreken (Radio Zoniën).

“Lichtstoet op zondag! Nooit eerder gebeurde dit. De hemelsluizen zijn er uiteindelijk toch in geslaagd om Hoeilaarts grootste 
publiekstrekker niet te laten uitgaan op zaterdagavond. Gelukkig waren de weergoden op zondagavond minder gul met regen en

kon dit pronkstuk van het Hoeilaarts verenigingsleven toch doorgaan.” (De Serrist)

LICHTSTOET 1995

15 DEELNEMERS
• 2PK’s
• Chiro Hoeilaart
• De Egeltjes
• Dynamo Wijndaal
• Het Groene Dal
• K.Racing Club Hoeilaart
• Koninklijke Harmonie Sint-Clemens
• Koninklijke Harmonie Vooruitgang,  

Nut en Vermaak
• Radio Zoniën
• Scouts- en gidsengroep De Korrelaar
• Toneelgroep Tros
• Verenigde Kleinveefokkers
• Vlaamse Jongeren Druivenstreek
• Vrije Sint-Clemensschool
• Werkgroep Lichtstoet

UITSLAG
• 1ste prijs:  Vrije Sint-Clemensschool
• 2de prijs: Chiro Hoeilaart
• 3de prijs: Scouts- en gidsengroep  

De Korrelaar

Beste Niet-Hoeilaartse Deelnemer:
Toneelgroep Tros

Prijs van de Handelaars
• 1ste prijs:  Chiro Hoeilaart
• 2de prijs: Vrije Sint-Clemensschool
• 3de prijs: Scouts- en gidsengroep  

De Korrelaar

Veiligheid is een prioriteit maar in 1994 liep het grondig 
fout. Enkele deelnemers werden het slachtoffer van CO-
vergiftging. Het had veel slechter kunnen aflopen. De 
kinderen werden net op tijd gered.
Als gevolg daarvan werd de werkgroep Lichtstoet 
opgericht die alle wagens op voorhand controleerde. 
Vandaag wordt deze taak uitgevoerd door het 
feestcomité zelf in samenspraak met Dirk Van 
Caudenberg.

“De uitstap naar de Lichtstoet was dit jaar, ondanks het minder aantal deelnemers, toch de moeite waard. 100 jaar film was het thema dat
de nodige en kwalitatief hoogstaande creativiteit opwekte bij de deelnemers. Een reuzenhaai in petflessen, Cleopatra, Emanuelle, de ‘Godfather’,

King Kong ... Meer dan genoeg grote vedetten waren te gast op deze ‘Hollywood’-stoet.” (Radio Zoniën)

In heuse Hollywoodstijl vertrok de 
Lichtstoet - het was immers mooi weer - 
terug op de vertrouwde zaterdagavond, 
feestelijk voorafgegaan door een bende 
Harley Davidsons. 

Sneeuwwitje was ook deze keer van 
de partij en bracht vanuit de St.- 
Clemensschool niet 7 maar minstens 
77 (wellicht zelfs een veelvoud daarvan) 
dwergen mee en uiteraard een topheks. 

Radio Zoniën reed uit met een Rolls Royce 
en tal van filmfiguren waaronder Emanuelle, 
Charlie Chaplin,... Het Groene Dal deed 
nog straffer en bleek onbevreesd voor King 
Kong. 

Dynamo Wijndaal legde de beelden vast 
in een filmstudio en voor de figuranten 
zorgden de leden van JH Phobos met hun 
’Beautiful People’ en een supergrote auto. 
Chiro plaatste Jaws op de grote wagen en 
ging daarnaast ook met een Oscar op stap. 

De Scouts hadden de voorbije maanden 
op de speelplaats van de gewezen 
gemeenteschool een massa PET-flessen 
verzameld en knutselden daarmee een 
opvallende reuzewalvis in elkaar. 

Nog een opvallende aanwezige in 
onze stoeten is nu de Druivenkoningin 
uit Overijse die voortaan elk jaar haar 
opwachting zal maken.

11 DEELNEMERS
• Chiro Hoeilaart
• De Egeltjes 
• Dynamo Wijndaal
• Harley Davidson
• Het Groene Dal
• Jeugdhuis Phobos
• Koninklijke Harmonie Sint-Clemens
• Koninklijke Harmonie Vooruitgang,  

Nut en Vermaak
• Radio Zoniën
• Scouts- en gidsengroep De Korrelaar
• Vrije Sint-Clemensschool

UITSLAG
• 1ste prijs:  Vrije Sint-Clemensschool
• 2de prijs: Scouts- en gidsengroep  

De Korrelaar
• 3de prijs: Chiro Hoeilaart
• 4de prijs: De Egeltjes 
• 4de prijs: Radio Zoniën
• 5de prijs: Dynamo Wijndaal
Prijs Muziek en Prijs Thema:
Scouts- en Gidsengroep 
De Korrelaar
Prijs Beweging en Levendigheid
Chiro Hoeilaart
Prijs Licht: 
De Egeltjes
Prijs Kleding:
Radio Zoniën
Prijs Sympathiekste Groep:
Jeugdhuis Phobos

Prijs van de Handelaars
• 1ste prijs: Vrije Sint-Clemensschool
• 2de prijs: Chiro Hoeilaart
• 3de prijs: Scouts- en gidsengroep  

De Korrelaar
Jeugdhuis PhobosDe EgeltjesDynamo Wijndaal

Sint-Clemensschool Radio Zoniën Radio Zoniën

ChiroScouts en GidsenSint-Clemensschool

Werkgroep LichtstoetWerkgroep LichtstoetDynamo Wijndaal

Scouts en GidsenChiroSint-Clemensschool

Scouts en GidsenChiroSint-Clemensschool


