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Beste inwoner,
Binnen enkele maanden staat de heksenstoet weer voor de deur. Het Heksencomité en de verschillende
werkgroepen zijn al volop in de weer met de voorbereiding van ons tweejaarlijks dorpsfeest.
Met dit heksenbericht zouden we graag enkele zaken heropfrissen.

Informatieavond rond de wijziging van de locaties en de startplaats van de stoet
Op vrijdagavond 31 maart 2017 om 20u. organiseren we een informatieavond in het OC ‘De Leege
Platse’. Het is de bedoeling om wat meer uitleg te geven over de wijziging van de startplaats en het
gebruik van de sporthal. Jarenlang hebben we gebruik kunnen maken van ‘De Biesweide’. De school
werd rond de periode van de heksenstoet het kloppend hart van het hele heksengebeuren. Hiervoor
onze oprechte dank aan de directie en het onderwijzend personeel van de ‘Biesweide’. De sporthal
biedt op dit moment meer perspectieven omdat we alles kunnen centraliseren. ‘De Biesweide’ zal vanaf
dit jaar wel nog voor andere doeleinden gebruikt worden. Ook daarover meer op de
informatievergadering.
Noteer dus vrijdagavond 31 maart 2017 in jullie agenda. Iedereen welkom! We hopen alvast op een
talrijke opkomst.
Digitale inschrijving voor de deelnemers
De inschrijvingen lopen vlot binnen. Nog niet ingeschreven? Wacht niet meer te lang, want vanaf half
april gaat het regieteam van start met het invullen van de taken en de figuranten.
Digitaal inschrijven kan op de volgende manier:
Surf naar www.heksenstoet.be, klik op ‘deelnemen’, vul via de link ‘online deelnemersformulier’ alle
gegevens in en verstuur. Ook de kinderen van ‘De Biesweide’ zullen geen briefje meer meekrijgen naar
huis en moeten zich dus ook digitaal inschrijven. Voor onze jongste deelnemers rekenen we op de hulp
van de ouders om het digitaal formulier in te vullen. Deelnemen aan de stoet kan vanaf het eerste
leerjaar. Indien er problemen zijn dan kan je gerust contact met ons opnemen via
regie@heksenstoet.be.
Mogen we ook uitdrukkelijk vragen dat IEDEREEN (ook figuranten die elk jaar dezelfde rol spelen) de
digitale deelnemersfiche invult. Dit is belangrijk voor de verzekering en ook voor de uitnodiging voor de
bedankingsreceptie na de heksenstoet, want deze worden verstuurd op basis van de deelnemerslijst.
Heks-O-Poly
Het gezelschapsspel Heks-O-Poly is al beschikbaar sinds 21 februari. De gezelschapspelen gaan als
zoete broodjes over de toonbank. Mensen die dit superleuke spel nog willen aanschaffen zouden best
niet te lang meer wachten. De kostprijs van het spel bedraagt 49 euro. De speldozen zijn te verkrijgen bij
’t Wienkeltje (Marielle en Krist – Nieuwstraat 39 in Beselare), het Memorial Museum Passchendaele
(Berten Pilstraat 5a in Zonnebeke) en de Heksegazette (Wervikstraat 174 in Beselare – opgelet, tijdelijk
gesloten wegens wegeniswerken) of kunnen nog besteld worden via heksopoly@gmail.com. Op de
informatieavond zullen de spelen ook nog te verkrijgen zijn, dit zolang de voorraad strekt.

(op de keerzijde gaan we nog even door…)

Jeneverkruikjes en heksenvlaggen
Er kunnen nog altijd jeneverkruikjes (Tannekes pulleke) aangekocht worden. Een kruikje kost 15 euro
en is te verkrijgen bij Nelly en Aimé Baert, Dadizelestraat 12 in Beselare.
Ook hebben we nog een aantal grote puntvlaggen met heksenkop te koop. De kostprijs hiervoor
bedraagt 65 euro, inclusief stok en beugel. Deze vlaggen kunnen eveneens bekomen worden bij Nelly
en Aimé.
Uit de nalatenschap van oud-voorzitter Willy Serruys kocht het heksencomité een reeks kleinere
puntvlaggen die hij voor een Filippijns project had laten ontwerpen. Deze prachtige handgeborduurde
vlaggen worden dan ook te koop aangeboden. Afmetingen: 68 cm x 115 cm. Alle vlaggen hebben
dezelfde heksenfiguur en een gele, groene, blauwe of rode punt en randen. De kostprijs per vlag
bedraagt 15 euro.
De vlaggen zijn op volgende adressen verkrijgbaar:
- Nelly en Aimé Baert, Dadizelestraat 12, Beselare
- ’t Wienkeltje, bij Marielle en Krist, Nieuwstraat 39, Beselare
Kruikjes en vlaggen zullen ook te verkrijgen zijn op de informatieavond van 31 maart.
Helpende handen ….
Het voorbereiden van een stoet vraagt uiteraard enorm veel werk en energie. De heksenstoet is een
stoet die gegroeid is uit en gedragen wordt door de Beselaarse bevolking en dat willen we graag zo
houden. Via dit bericht doen we dan ook een oproep aan de bevolking om een handje toe te steken
tijdens de drukke periode rond de heksenstoet. De werkgroep wagens, kledij, de was- en strijkploeg,
sponsoring, parkings, catering,…kunnen gerust nog wat hulp gebruiken tijdens de voorbereidingen van
de stoet.
Geef gerust jullie gegevens door via info@heksenstoet.be met de vermelding bij welke werkgroep je
graag wil helpen. Alvast bedankt!
Tot binnenkort en… hou het heksenvuur laaiende!

