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INTERNE DIENST MEDEDELING 

 
Aan de Wagenbouwers 
Van de Mol-Centrum Rozenberg Lichtstoet 

 

Mol, 7 april 2021 
Beste wagenbouwers, 

 

Ook in het 2e opeenvolgende Covid-19 jaar blijft de veiligheid van onze wagenbouwers, hun 
familie en van onze bezoekers voorop staan. 

 
De recente ontwikkelingen i.v.m. de Covid-19 pandemie, de maatregelen van de federale, 
Vlaamse en gemeentelijke overheid evenals de geplande voorzichtige gefaseerde vaccinatie 
scenario’s noodzaken ons om ook in 2021 uiterst voorzichtig en realistisch te blijven plannen. 

 
De laatste maanden hebben we jullie 2 maal geconsulteerd m.b.t. de haalbaarheid van een 2021 
editie van onze lichtstoet. We hebben van jullie verschillende mandaten gekregen om de 
verschillende mogelijkheden te onderzoeken en eveneens te overleggen met de gemeentelijke 
overheid en onze collega’s van Lichtstoet Ginderbuiten.  
 
Aangezien we onze bezoekers een schitterende lichtstoet wensen te brengen maar ook dienen 
rekening te houden met de nog steeds geldende door de overheid opgelegde maatregelen zou 
het ook dit jaar onverantwoord zijn en onwettelijk om de toekomende weken de wagenbouwers 
aan de slag te laten gaan met de opbouw van de praalwagens. 

 
Met pijn in het hart, maar in de volle wetenschap dat we onze veiligheid en de gezondheid van 
u allen en onze bezoekers niet in het gedrang mogen brengen deel ik u hierbij mede dat het 
Bestuur van de Koninklijke Maatschappij de Rozenband vzw gisteren, samen met de 
afgevaardigden van de Rozenberg Lichtstoet wagenbouwers, unaniem beslist heeft om de 
lichtstoet van zaterdag 11 september 2021 evenals Open Rozenberg van zondag 12 september 
2021 NIET te laten doorgaan. 

 
We zullen in september 2022 dankzij de inspanningen van u allen voor de pinnen komen met 
een ongezien en schitterend lichtspektakel.  
In 2022 zullen we als Mol-Centrum Rozenberg lichtstoet samen met de Lichtstoet van Mol 
Ginderbuiten opnieuw aantonen dat Mol de enige echte lichtstoet hoofdstad van de wereld is. 
 
Stefan Weckx 
 
Voorzitter 
Koninklijke Maatschappij De Rozenband vzw  
(Mol Centrum - Rozenberg Lichtstoet sinds 1885) 
 
PS: 8 april zal er een gezamenlijke persmededeling volgen door de Gemeente Mol en de Molse 
Lichtstoeten. 


