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Een thema kiezen voor het Druivenfestival, 
bruikbaar en met zicht op inspiratie voor 
de uitwerking van de praalwagens, is niet 
altijd even gemakkelijk gebleken. Maar met 
’Hoeilaart Rockt en Stript’ viel het best wel 
mee en werd alles tot in de kleinste details 
uitgewerkt. 

Kuifje (Promillekes), Suske en Wiske 
(Toneelgroep Reintje), De Rode Ridder 
(Verenigde Kleinveefokkers) en uiteraard 
ook Nero (Jeugdhuis Phobos) passeerden 
de revue. De Chiro trok op ‘Striprock-tocht’ 
met ‘Jailhouse Rock’ en combineerde het 
Hard Rock Cafe met Spiderman. 

De Scouts hadden hun ‘Pink Scoutillac’ 
meegebracht, vetkuif inbegrepen. 

Toneelgroep Reintje was de nieuwkomer 
van het jaar en werd daarvoor beloond met 
een extra prijs. Zij vulden hun praalwagen 
met de Gironef van professor Barabas uit 
Suske en Wiske.

De Hoeilaartse middenstandsraad riep 
op zondagavond Dynamo Wijndaal uit als 
winnaar (premie van €600 euro). Onder de 
andere deelnemers werd de rest van de 
prijzenpot van €2.800 verdeeld, een aardig 
bedrag dat de Hoeilaartse handelaars de 
stoet schonken.

Er was nogal wat te doen om de wagen 
van Dynamo Wijndaal. Het was immers een 
gehuurd exemplaar dat verder afgewerkt 
werd met de nodige verlichting, muziek, 
omkadering met figuranten in knappe 
kostuums. 

“Er is heel wat te doen geweest om het feit dat Dynamo Wijndaal inderdaad met een gehuurde wagen heeft deelgenomen. Het 
bestuur van DW wil echter graag rechtzetten dat die huur niet betekende dat er niet gewerkt is aan de wagen. De quasi-professionele verlichting, 

de kostuums en de kleinere tweede wagen hebben ons ook weken bezig gehouden.” (Dynamo Wijndaal in de De Serrist)

LICHTSTOET 2005

12 DEELNEMERS
• Chiro Hoeilaart
• Dynamo Wijndaal & Co
• Fanfare Zoniëngalm Jezus-Eik
• Jeugdhuis Phobos
• Motoclub Hoeilaart
• Nero’s Muzikanten
• Promillekes
• Scouts- en gidsengroep De Korrelaar
• Toneelgroep Reintje
• Verenigde Kleinveefokkers 
• Vrije Sint-Clemensschool
• Vuurspuwers

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

De Korrelaar
• 3de prijs: Vrije Sint-Clemensschool
• 4de prijs: Toneelgroep Reintje
• 5de prijs: Dynamo Wijndaal & Co

Prijs Nieuwkomer:
Toneelgroep Reintje

Omdat de Chiro voor de derde maal op rij wint,  
is de wisselbeker definitief hun eigendom.

“Eindcoördinator van het feestcomité, Johan Vanloo, had het tijdens de prijsuitreiking over één van de betere stoeten van de afgelopen
jaren. “Toch is er nog wat werk aan de winkel”, gaf hij toe. “De jury vindt dat het licht naast de wagen nog heel wat kan verbeterd worden. 

Te veel deelnemers staan in het donker.” (Zoniën Internet)

Na de strips van vorig jaar legde het 
thema de link tussen Groenendaal en 
taal. Fantasie te over dus voor ‘Afrit 
GroenenTaal’. 

Met ‘Robinscout’ konden de Scouts 
zich uitleven in hun natuurlijke biotoop. 
Ze bouwden een enorme houten burcht 
die het decor vormde voor de vele 
deelnemende jongens en meisjes.

Graaf Dracula inspireerde de Chiro. Zij 
brachten een reuzegrote versie van een 
Draculaboek mee op de wagen. 

Bij Dynamo Wijndaal was het Hendrik 
Conscience die ook op de praalwagen z’n 
volk leerde lezen. We zagen de Leeuw van 
Vlaanderen eens op een andere manier… 

Bij de Verenigde Kleinveefokkers was 
het ‘De Witte van Zichem’ die de Leeuw 
van Vlaanderen naspeelde. De Sint-
Clemensschool had Jommeke uitgenodigd. 
Dat verklaart al die gele kinderhoofdjes die 
de wagen volgden. 

Toneelgroep Reintje liet Reintje de Vos en 
Ruusbroec verbroederen. Bij JH Phobos 
ging Reynaert op zoek naar GroenenTaal 
terwijl de Promillekes intussen de taal van 
de aliens spraken.

Zwemclub Overijse reisde naar het 
verleden en kwam terecht in de tijd dat de 
dieren nog spraken. Sinds 2006 daagden 
ook spontaan twee mannen met een ladder 
op: Oscar & Oscar.  Zij zullen vanaf 2006, 
elk jaar, trouw op het appel zijn.

13 DEELNEMERS
• Chiro Hoeilaart
• Dynamo Wijndaal 
• Jeugdhuis Phobos
• Jeugdkring Huldenberg
• Motoclub Hoeilaart
• Nero’s Muzikanten
• Noctiluques
• Oscar & Oscar
• Promillekes
• Scouts- en gidsengroep De Korrelaar
• Toneelgroep Reintje
• Verenigde Kleinveefokkers 
• Vrije Sint-Clemensschool
• Zwemclub Overijse

UITSLAG
• 1ste prijs:  Scouts- en gidsengroep  

De Korrelaar
• 2de prijs: Chiro Hoeilaart
• 3de prijs: Dynamo Wijndaal 
• 4de prijs: Vrije Sint-Clemensschool
• 5de prijs: Toneelgroep Reintje

Prijs Miel Taymans 1ste Deelname:
Zwemclub Overijse

Prijs van de handelaars
• 1ste prijs:  Dynamo Wijndaal en Co
• 2de prijs: Chiro Hoeilaart
• 3de prijs: Scouts- en gidsengroep  

De Korrelaar

Toneelgroep ReintjeVerenigde KleinveefokkersPromillekes

Zwemclub OverijseOscar en OscarSint-Clemensschool

Dynamo WijndaalChiroScouts en Gidsen

Jeugdhuis PhobosToneelgroep ReintjeDynamo Wijndaal

PromillekesDynamo WijndaalVerenigde Kleinveefokkers

Sint-ClemensschoolScouts en GidsenChiro


