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Een goeiedag, 
 
Ons rustige dorp is weer helemaal in de ban van heksen en duivels. Er heerst grote drukte om van het 
heksenhoogfeest van Sefa Bubbels en andere Beselaarse toveressen weer een kleurrijk en uitbundig 
spektakel te maken. 
Van ons krijgt u het laatste heksenbericht voor de stoet van zondag 30 juli.  
 
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 Vuilewaasstraat (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. 
 
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. 
 
Glasverbod 
 
Wil iedereen er rekening mee houden dat er een totaal glasverbod van toepassing is op zaterdag 29 
en zondag 30 juli binnen het afgesloten parcours. 
  
                                                                                               (op de keerzijde gaan we nog even door…) 

http://www.heksenstoet.be/


                                                                     
Uitbatingen 
 
De aanvragen hiervoor worden schriftelijk gericht  aan Nico Klee, Nieuwstraat 25, 8980 Beselare 
(nico.klee@proximus.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. De voorwaarden vermeld in de vergunningen moeten  strikt nageleefd worden. Alle 
gasaansluitingen en bijhorende leidingen moeten gekeurd zijn. Hierop zal er eveneens 
gecontroleerd worden. 
 
Toegangskaarten in voorverkoop 
 
Wie nog toegangskaarten wenst in voorverkoop (6 euro) kan steeds terecht bij de Dienst Toerisme tel: 
051/77 04 41 – E-mail: toerisme@zonnebeke.be  
 
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. 
 
Mogen wij ook vragen om de lichten zoveel  mogelijk te doven op en rond het marktplein tijdens 
de veroordeling, verbranding en het vuurwerk!!!! 
 
Bericht aan de deelnemers 
 
Voor kledij, grime en pruiken komen de deelnemers, dansgroepen, harmonieën en fanfares naar het OC 
‘De Leege Platse’. 
Enkel de harmonie van Beselare verzamelt in de Gemeenteschool in de Dadizelestraat. 
Wie als deelnemer of muzikant met de wagen komt, kan parkeren op de voorbehouden parking voor 
deelnemers in de Geluwestraat, vlakbij de start van de stoet. Hou er rekening mee dat je na 10uur 
niet meer met de auto op het afgesloten parcours kan. De voorbehouden parking kan enkel via de 
aangeduide wegomlegging worden bereikt. Volg de gele pijlen ‘deelnemers’. 
Aan alle deelnemers van buiten Beselare wordt gevraagd om de A19 afrit 3 Zonnebeke - Beselare te 
nemen. Vanaf afrit 3 wordt de weg naar de voorbehouden parking in de Geluwestraat met gele pijlen 
aangeduid. 
Alle deelnemers van buiten het afgesloten parcours, die voor kledij en grime naar het OC ‘De Leege 
Platse’ komen, moeten aan de inkomposten hun kledijfiche met rode sticker voorleggen om binnen te 
kunnen. 
 
Programmaboekjes  
 
De programmaboekjes zullen vanaf 26 juli gratis beschikbaar zijn op volgende verdeelpunten: 
’t Wienkeltje – De Heksegazette – De Spar – Optiek Cardoen – Aimé Baert en in het OC ‘De Leege 
Platse’ met de uitdeling van de kledij. 
 
 
Heel veel DANK 
 
… voor de financiële steun bij de deur-aan-deuromhaling door onze medewerkers. 
… aan iedereen die op één of andere manier meewerkt aan de 45ste Heksenstoet.   
 
Veel groeten en …we duimen voor een prachtig heksenfeest! 
Tot nog eens… 
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