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Een goeiedag, 
 
Ons heksenfeest op 30 juli nadert met rasse schreden en stilaan zal dat op de gemeente ook merkbaar 
worden. De publiciteitswagentjes worden momenteel in orde gezet en zullen binnenkort wel ergens 
verschijnen bij één of andere grote manifestatie om en rond Beselare. Achter de schermen wordt er ook  
koortsachtig gewerkt om alles in orde te krijgen voor de komende stoet. Intussen zitten sommige 
creatieve geesten ongetwijfeld al te broeden op een nieuw heksentafereel voor hun raam, tuin of 
dakgoot. 
Een flinke brok heksennieuws hebben we weer voor u klaar. 
 
Bericht aan de deelnemers 
 
Momenteel wordt druk gewerkt om iedereen die zijn naam opgaf als deelnemer in de stoet een 
passende rol te geven. Begin juli starten we met het versturen van de deelname- en kledijfiches. Noteer 
nu al dat de uitreiking van de kledij op donderdag 27 juli in het OC ‘De Leege Platse’ gebeurt en dit 
vanaf 9u ’s morgens tot 20u ‘s avonds. 
 
Veiligheidsmaatregelen omtrent het afgesloten parcours 
 
De voorbije terreuraanslagen en de huidige terreurdreiging zal ook voelbaar zijn op de komende 
heksenstoet. Om de veiligheid van onze bezoekers, deelnemers en medewerkers te garanderen is de 
kans heel groot dat de dorpskern hermetisch zal afgesloten worden met betonblokken en/of 
hekkens. Het gevolg hiervan is dat het afsluiten van het parcours zal beginnen de zondagmorgen om 
10u00 en er dus geen ingaand en uitgaand verkeer meer zal mogelijk zijn vanaf 10u00. Plaats zo nodig 
uw wagen vooraf al op één van de gratis parkings buiten het centrum. Personen van buiten de 
gemeente worden vanaf 10u00 met hun voertuig niet meer op het afgesloten parcours toegelaten. 
Vanaf dan dient uiteraard de aangeduide verkeerssignalisatie rond het centrum te worden gevolgd. 
Voertuigen worden naar de gratis parkings afgeleid. 
In diverse handelszaken van de gemeente zal die regeling worden geafficheerd, met de vraag om 
inkopen en leveringen voor dat tijdstip te laten gebeuren. 
Wij hopen op uw begrip en wensen u daarvoor te bedanken. Dergelijke beslissing wordt ons van 
hogerhand opgelegd en daarin heeft het heksencomité geen inbreng. We houden jullie uiteraard hiervan 
verder op de hoogte 
Vanaf 13.00 uur start in de hoofdstraten van het parcours de straatanimatie met rondtrekkende acts. 
Het spreekt voor zich dat – voor de veiligheid van acteurs en toeschouwers – zoiets enkel in 
verkeersvrije straten kan plaatsvinden. 
Ook tijdens het avondprogramma na de stoet blijven de Beselarestraat, Markt en Wervikstraat 
volledig verkeersvrij, vanaf de Dadizelestraat tot de Sportlaan (tot maandagochtend 02.00 uur) 
Om de verkeersdrukte op de A19 aan afrit 3 Beselare enigszins te beperken, raden wij bezoekers heel 
sterk aan afrit 4 Zonnebeke te nemen om naar Beselare te rijden. Elk zegge het voort aan familie of 
vrienden die naar de Heksenstoet komen zien. 
 
Dank u voor uw financiële steun 
 
Medewerkers van de Heksenstoet komen binnenkort aanbellen voor financiële steun. Wij hopen 
opnieuw op een mooie bijdrage van de Beselaarse bevolking. Wie buiten het afgesloten parcours woont, 
krijgt in ruil hiervoor gratis toegangskaarten (waarde 6 euro voor volwassenen, kinderen tot 12 jaar 
komen gratis binnen). 
 
                                                                           (op de keerzijde gaan we nog even door…) 

http://www.heksenstoet.be/


 
Uitbatingen 
 
Ook dit jaar is op zondag 30 juli tussen 10.00 uur en 24.00 uur binnen de afgesloten omloop een 
tijdelijke vergunning afgeleverd door het College van Burgemeester en Schepenen noodzakelijk 
voor het houden van ambulante activiteiten en tijdelijke drankgelegenheden langs of palend aan de 
openbare weg. De aanvragen hiervoor worden schriftelijk gericht  aan Nico Klee, Nieuwstraat 25, 8980 
Beselare (nico.klee@telenet.be) of aan Bernard Verbrugghe, Spilstraat 91, 8980 Zonnebeke 
(bernard.verbrugghe@skynet.be). De vergunning zal de plaats van het tijdelijke verkooppunt en de 
betaalde vergoeding vermelden. De lokale politie houdt op 30 juli controle of die afspraak  wordt 
nageleefd. 
 
Belangrijke mededeling i.v.m. het vuurwerk 
 
Traditioneel sluiten we op zondagavond de heksenfeesten op de markt met een vuurwerk af. Alle 
omwonenden binnen een straal van 100m van de plaats van afschieten worden ervan verwittigd dat 
luifels, partytenten, trampolines en afdekzeilen opgeplooid of afgebroken moeten worden. Geen enkel 
schadegeval voor afbreekbare toestellen, plooitentjes, parasols, zonneluifels…wordt gedekt door 
de verzekering. 
 
Opstelling en omloop 
 
De omloop van de stoet blijft ongewijzigd. Wat nieuw is, is de opstelling, start en ontbinding van de stoet. 
De opstelling zal gebeuren in de Molenhoekstraat en deels op het Neerhof. Het officiële startschot wordt 
gegeven op het kruispunt Geluwestraat-Molenhoekstraat. De stoet gaat via de Geluwestraat waarna we 
de Lazaretweg inslaan, langs het OC. Vervolgens nemen we de Sportlaan en een stukje Vuilewaasstraat 
om in te draaien naar de Warande. Vanuit de Warande bereiken we de Wervikstraat en gaan we richting 
kerk en tribune. Op het kruispunt Beselarestraat-Dadizelestraat gaan we rechts de Dadizelestraat in. 
Vervolgens slaan we de Nieuwstraat in en via de achterkant van café Het Brouwershof bereiken we het 
Salinasplein. Via de provisorische doorsteek bereiken we de parking van Het Neerhof waar de stoet zal 
ontbinden. De lengte van het traject bedraagt exact 3 kilometer. 
 
Tribunekaarten 
 
Tribunekaarten zijn aan 16 euro (toegang, zitplaats, parking en programmaboekje) te koop bij de Dienst 
Toerisme tel: 051/77 04 41 – E-mail: balie@zonnebeke.be  
 
Affiches en autoaffiches 
 
Bij dit heksenbericht vinden jullie alvast een autoaffiche. Hang deze duidelijk zichtbaar aan de 
achterruit van jullie wagen. Intussen zijn de gewone affiches en de folders ook beschikbaar. Indien u er 
één wenst of nog een extra autoaffiche, dan kan je deze afhalen bij Optiek Cardoen (Oude Kortrijkstraat 
30), bij Nelly en Aimé Baert (Dadizelestraat 12), en in de Spar (Nieuwstraat 22). 
  
Nog dit… 
 
Indien u uw puntvlag met heksenkop wilt uithangen zorg er dan voor dat de neus van de heks naar 
de straat wijst. 
 
 
Dank aan iedereen die in de komende weken aan de voorbereidingen van de 45e Heksenstoet 
meewerkt. 
 
 
Tot binnenkort en …hou het heksenvuur laaiende! 
 
 
 
(autoaffiche in bijlage) 
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