
www.rozenberglichtstoet.be

zaterdag 14  sept.  2019 telkens om 20u45
 12  sept. 2020
 11  sept. 2021
 10  sept. 2022
 9  sept. 2023

sinds 1885

?????

Open Rozenberg is een organisatie van 
de Werkgroep Open Rozenberg Mol (WORM), een interne werkgroep binnen 

de Koninklijke Maatschappij De Rozenband vzw.

   Open 
ROzenbeRg

     zondag 15 sept.  2019
 13 sept. 2020
 12 sept. 2021
 11 sept. 2022
 10 sept. 2023

Met verschillende
kinderanimaties 
Voor kinderen zijn er talrijke animaties. 
Zo zijn er kermisattracties, kindergrime, 
springkastelen, stormbaan, kinder rommel-
markt, enz...

Live optredens 
Er zullen verschillende muzikale bands komen 
optreden tijdens de Open Rozenberg. 
Zo kun je van ‘s middags tot ‘s avonds genieten 
van muziek, gezellige terrasjes, dansgroepen, 
enz...

En zoveel meer... 
Over de gehele omloop zullen talrijke 
kraampjes aanwezig zijn. Zo kun je genieten 
van een ouderwetse rommelmarkt, oude 
ambachten, wijnstand, coctail bars, specialiteits-
gerechten, verschillende demo’s, enz...

telkens van 13u-22u
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Tijdens de lichtstoet enkel toegankelijk
voor VIP kaarthouders
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Parkeren zit goed en... gratis

Voor meer informatie 
• Koninklijke Maatschappij ‘De Rozenband ‘ vzw Tel. 014 31 45 28

• Dienst voor Toerisme Mol  Tel. 014 33 07 85

• Toeristische Federatie Provincie Antwerpen  Tel. 03 240 63 73

• E-mail adres: rozenberg.lichtstoet@online.be  

Een Magische, stijlvole en onvergetelijke  
zaterdagavond in september. 
De Mol-Centrum Rozenberg Lichtstoet neemt  
je mee in een adembenemend avontuur en 
je keert terug naar de fantasie!.

Volg ons ook op



Een fenomeen sinds 1885.
Het begon in 1885 met een fakkeloptocht op de  
Rozenberg door onze oprichters “De Schepersvrienden” 
ter inleiding van de plaatselijke kermis. Het groeide uit 
tot een manifestatie waarnaar jaarlijks reikhalzend wordt 
uitgekeken. 

Na de eerste wereldoorlog werd in 1919 de stoet uit-
gebreid tot een deel van Ginderbuiten met vertrek en 
aankomst aan het klooster op De Rozenberg. In 1929  
organiseerde het feestcomité “over den bareel” een eigen 
kermis en in 1930 organiseerden ze een eigen lichtstoet: 
De Lichtstoet van Ginderbuiten.

In 1934 was er een verzoening en werd terug eenmalig 
een stoet georganiseerd.  In 1949 deed het “Komiteit 
Ginderbuiten Vooruit” een aanvraag tot aansluiting bij 
Rozenberg Lichtstoet. Dit werd door Rozenband ver-
worpen. De breuk was definitief en in 1950 werden ook 
definitief de kermissen gesplitst. Sindsdien beschikt Mol 
over 2 schiterende Lichtstoeten, uniek in de wereld.

Een schitterend evenement
Vele duizenden bezoekers drommen de tweede  
zaterdag van september samen in Mol om te genieten  
van dit schitterende spektakel. Niet minder dan  
23 praalwagens gehuld in zeeën van licht trekken na 
het invallen van de duisternis door de centrumstraten 
van Mol. Meer dan zestigduizend kleine gloeilampjes, 
aangevuld met de meest moderne lichttechnieken 
tot een totaal van driehonderdduizend gloeilampjes 
equiv. (samen meer dan 1.000.000 Watt) zullen zelfs de 
meest verwende toeschouwer in vervoering brengen. 

Cultureel Erfgoed
Sinds 2012 werden de Molse lichtstoeten opgenomen 
op de Vlaamse Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed.  

Er is nog meer te beleven
Vanaf 19.30 u. is er een gevarieerd animatieprogramma 
- muziekkorpsen en straatorkesten zorgen zwervend 
over het parcours voor de nodige verstrooiing. Als klap 
op de vuurpijl wordt het vertrek van de stoet aange-
kondigd met een spetterend luchtvuurwerk.

Tot ziens in Mol!
Keer terug naar 

de fantasie...


