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645,5 punten kreeg de winnaar dit jaar 
achter zijn naam. Dat waren er 9,5 meer 
dan de tweede in de rij. De jury van het 
feestcomité kende punten en prijzen toe 
voor onder meer animatie, originaliteit, 
kleding, constructie van de praalwagen, 
benadering van het thema, de sfeer en het 
licht.

Voor wie nog even de film van de stoet 
met als thema ‘Oorlog en Vrede’ voor 
de geest wil roepen, overlopen we de 
omschrijvingen die aan de wagens 
gegeven werden. Spijtig genoeg zijn er niet 
altijd foto’s van te vinden.

De St.-Clemensschool pakte uit met 
’Tipi’, het oorlogsverhaal van cowboys 
en indianen met een grote wigwam op de 
wagen. De Scouts zaten met ‘Scoutish 
Highlanders’ in en rond een grote burcht 
en de Promillekes gingen opnieuw op 
kruistocht. 

Chiro Hoeilaart focuste op het heden en 
herdacht de aanslag 9/11 op het World 
Trade Center in New York in 2001. Met een 
heus vliegtuig dat een gebouw invloog en 
een verbroedering tussen Oost en West 
met als titel: Oost, West, Peace Best!

Zoniën Internet pakte uit met ridders 
en moraalridders en tot slot was er het 
‘Kasteel van Malle’ van het parkfeestcomité 
Maleizen.

De Motoclub opende de stoet en verder  
danste Volksdansgroep De Koerp uit 
Jezus-Eik, was er een vuurspuwer en 
uiteraard waren Nero’s Muzikanten op de 
afspraak.

“Je kan de sfeer in de gemeentelijke loods, waar de praalwagens van diverse deelnemers gebouwd worden, gemakkelijk
plaatsen in het thema van dit 55ste Druivenfestival: Oorlog en Vrede”. Oorlog als het om de competitie gaat en vrede als je de unieke 

vriendschappelijke sfeer omschrijft waarin zoveel Hoeilanders samenwerken en elkaar zelfs met raad en daad bijstaan.” (Zoniën Internet)

LICHTSTOET 2003

11 DEELNEMERS
• Chiro Hoeilaart
• Motoclub Hoeilaart
• Nero’s Muzikanten
• Parkfeestcomité Maleizen
• Promillekes
• Scouts- en gidsengroep De Korrelaar
• Volksdansgroep De Koerp Jezus-eik
• Vrije Sint-Clemensschool
• vuur- en lichtshow aan eind van de stoet
• vuurspuwer
• Zoniën Internet

UITSLAG
• 1ste prijs:  Chiro Hoeilaart
• 2de prijs: Scouts- en gidsengroep  

De Korrelaar
• 3de prijs: Promillekes
• 4de prijs: Vrije Sint-Clemensschool
• 5de prijs: Parkfeestcomité Maleizen
Prijs Kleding: 
Vrije Sint-Clemensschool 
Prijs Sfeer + Licht:
Chiro Hoeilaart 
Prijs Animatie + Prijs Constructie wagen:
Scouts- en Gidsengroep De Korrelaar 
Prijs Originaliteit:
Promillekes 
Prijs Thema-uitwerking:  
Zoniën Internet

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

De Korrelaar
• 3de prijs: Vrije Sint-Clemensschool  

“Een thema fantasierijk benaderen is altijd de sterkte geweest van het merendeel van de deelnemende verenigingen
aan de Lichtstoet. Avontuurlijk als ze zijn maakten ze er dit jaar weer een meer dan spectaculaire stoet van met veel variatie
en vooral een massa enthousiaste kinderen.  De Lichtstoet blijft het topevenement van het Druivenfestival.” (Zoniën Internet)

Ook de 30ste editie van de Lichtstoet 
telde maar een handvol praalwagens 
in competitie. Dat heel wat traditionele 
deelnemers afhaakten, zorgde bij de 
organisatoren voor ongerustheid.
Het vele werk en de investeringen die 
moeten gebeuren, waren meestal de 
belangrijkste factoren om ermee te stoppen 
met als klassieke argument: ”het zijn altijd 
dezelfden die het moeten klaren”. Toch 
werd het een mooie en levendige stoet.

De 16de deelname van de Chiro leverde 
hen opnieuw een klinkende overwinning 
op (48 punten meer dan de 2de). De grote 
piratenboot was duidelijk goed op dreef.

De Sint-Clemensschool bouwde een 
iglo en bekeek het thema ‘Land in Zicht’ 
vanuit het oogpunt van de zoekers van de 
Noordelijke doorvaart.

De Scouts en gidsen legden een mooi 
stukje luchtvaartgeschiedenis bloot: 
vliegtuigpiloot Charles Lindbergh die met 
zijn ’Spirit of St.-Louis de eerste nonstop 
overtocht van de USA naar Frankrijk 
realiseerde.

Ook de andere deelnemende verenigingen 
gaven het thema een eigen invulling en zo 
kwamen we Zoniën Internet tegen op de 
maan en de Promillekes in hun fantasievol 
Promillekesland. Toneelgroep Tros 
ontdekte het Amerika van Columbus.

Vuurgroep Compagnie Doedel bracht een 
spectaculaire vuurshow.

13 DEELNEMERS
• Chiro Hoeilaart
• Fanfare Zoniëngalm Jezus-Eik
• Jeugdkring Huldenberg
• Motoclub Hoeilaart
• Nero’s Muzikanten
• Promillekes
• Scouts- en gidsengroep De Korrelaar
• t Gouvernement Huldenberg
• Tros Overijse
• Volksdansgroep De Koerp Jezus-eik
• Vrije Sint-Clemensschool
• Vuurshow Compagnie Doedel Nederland
• Zoniën Internet

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

De Korrelaar
• 4de prijs: Zoniën Internet

Prijs van de Handelaars
•  ?
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