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Woordje van de voorzitter 

 

Beste vrienden, 

 
De heksenstoet is al 60 jaar een hoogtepunt voor ons dorp Beselare en zet die dag dan ook 
ons dorp volledig op stelten.   

Het heksenweekend met zijn waaier aan activiteiten, met als hoogtepunt onze 46ste stoet 

is het feest waar de hele Beselaarse bevolking naar toe leeft. 

 

Tussen 2 edities van de Heksenstoet wordt er veel gewerkt en voorbereid. Een nieuwe 

wagen, nieuwe kledij, zoeken naar nieuwe groepen, zoeken naar extra medewerkers, het 

aanleren van nieuwe grimetechnieken,… 

Graag maak ik van deze gelegenheid gebruik om iedereen te bedanken die bijdraagt aan  

het welslagen van onze heksenfeesten. 

 

Ik dank ook van harte de mensen van de pers die regelmatig onze activiteiten in de pers 

brengen en op die manier de Heksenstoet in de belangstelling zetten en zo meewerken aan 

het voortbestaan van dit twee-jaarlijkse Heksenweekend. 

 

Tot dan. 

 

Charles Bayart voorzitter. 
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De Heksenstoet praktisch 
28 juli 2019 - de 46ste editie 

 

Wat je zeker moet weten 

 Toegangsprijs: € 6 (incl. programmaboekje) kinderen jonger dan 12 jaar: gratis 

 Start  stoet: 15.30 uur. Vanaf 13.00 uur is er straatanimatie. Na de stoet zijn er 

doorlopend optredens. 

 Diverse GRATIS parkings buiten de omloop: volg de omleidings- en parkeerroute. 

 Vermijd de drukte en de file en kom met de fiets naar de heksenstoet. (zie verder) 

 Tribunekaarten: te koop bij dienst toerisme (051/77.04.41 –

toerisme@zonnebeke.be)  - € 18 – incl. programmaboekje en 

toegangsprijs. 

Omloop 

De omloop werd niet gewijzigd tegenover de vorige editie.  

De opstelling van de stoet bevindt zich in de Molenhoekstraat en het Neerhof. De stoet 

start in de Geluwestraat (op de hoek met de Molenhoekstraat) om vandaaruit via de 

verbindingsweg naast het OC de Sportlaan te bereiken, via de Vuilewaasstraat en De 

Warande bereiken we de Wervikstraat, om via de Markt naar de Beselarestraat te trekken. 

Van daaruit gaan we naar de Dadizelestraat en de Nieuwstraat om achter café Het 

Brouwershof het Neerhof te bereiken waar ook de stoet eindigt. De totale afstand 

bedraagt 3 km. 

 

De heksenstoet cijfermatig: 

 Het parcours is 3000m; 

 Het publiek kan gedurende 1u15 genieten van de stoet; 

 De jongste deelnemer is 3 maanden; 

 De oudste deelnemer is bijna 80 jaar; 

 Ongeveer 1200 figuranten participeren aan de stoet; 

 Een 260-tal muzikanten, verspreid over een 10-tal muziekgroepen fleuren de stoet op 

 Een 100-tal mensen zijn al maanden bezig met de voorbereidingen van de stoet en 

dit op volledig vrijwillige basis; 

 Er is 15 km parkeerlint nodig om de parkeergeleiding vlot te laten lopen; 

 Er is al meer dan 1000 uur vergaderd om de heksenstoet voor te bereiden. 

 

 
Foto’s 

Sfeerfoto’s van vorige edities van de heksenstoet vindt u in bijlage. Graag bij gebruik foto 
van Heksenballon Babbe: Freddy Rigole Photograpics 
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46ste Heksenstoet 
 
Thema 

 
Op 28 juli 2019 gaat de 46ste Heksenstoet door de straten van Beselare. 60 jaar na de 
eerste optocht naar het gemeentehuis, zijn de heksen weer klaar om de boel letterlijk en 
figuurlijk op stelten zetten. 
Want zeg nu zelf, wie anders dan heksen en duivels slagen er maar al te goed in om eens 
lekker keet te houden,  om gek te doen en feest te vieren, met andere woorden, de boel op 
stelten te zetten. 
Voor het eerst kiest de heksenstoet er voor om met een thema te werken. Een thema waar 
alles rond draait. Een thema die van de heksenstoet een waar feest moet maken.  En niet 
alleen in de heksenstoet, maar reeds bij aankomst kunnen de bezoekers al merken dat dit 
keer niet alles bij hetzelde is gebleven. 
 
Bij aankomst staan in de drie hoofdingangen als Wervik-Beselare- en Dadizelestraat een 
Heksengevang met Inquisiteur. En dames die komen zien naar de Heksenstoet en er een 
tikkeltje een heksig tintje hebben, riskeren het om door die inquisiter naar het heksengevang 
te worden verwezen. 
 

Eén van de vele redenen om af te zakken naar de Heksenstoet. 
 
--> Vreemde groepen met ervaring.  
 
 HEXENJAEGER KINZIGTAL (D) 
 LES MACRALLES DU VAL DE SALM (B) 
 LES SORCIERES DE STAMBRUGES (B) 
 
Deze drie groepen zijn niet aan hun proefstuk toe. Ze namen reeds deel op voorbijgaande 
stoeten. De Hexenjaegers uit Kinzigtal stonden er zelfs op om na 2017 terug te mogen 
komen omdat ze het 'het beste van de afgelopen 10 jaar was dat ze hadden meegemaakt! 
 
--> Nieuwe muziekgroep 
 
Een stoet zonder muziek is als een café zonder bier. Daarom zullen ook dit jaartal van 
muziekgroepen zullen aanwezig zijn. Nieuw hierbij zijn : 
 
MUSIQUE DES CADETS DE MARINE - LIEGE 
MUSIQUE DE BOLLEZEELE (Fr) 
 
 
--> Eigen neuzen en kinnen. 
 
De heksenstoet streeft er ieder jaar ook in om steeds zelf meer te voorzien. Ieder jaar wordt 
er kledij bij gemaakt waar we zelf dan kun over beschikken, stoet na stoet. De grimeploeg 
heeft dit jaar het initiatief genomen om zelf te voorzien in neuzen en kinnen. Het resultaat 
mag gezien zijn. 
 
 
Je ziet, tal van nieuwigheden in de 46ste heksenstoet.  Een reden te meer om op 28 juli 
2019 af te zakken naar de heksengemeente bij uitstek. We hopen van harte je te mogen 
ontmoeten om het hoogfeest van de heksen bij te wonen. 
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Straattheater 
 
In aanloop naar de stoet wordt er terug straattheater voorzien. En dit jaar zijn dit : 
 
De Nar , genaamd Sven Roelandts 
 
http://www.svenroelants.com/de-nar.html 
 
De ganzenfanfare 
 
https://www.ehsproducties.be/nl/artiesten/ganzenfanfare.htm 
 
Animare 
 
https://www.animare.eu/nl 
 
Big birds, een act op stelten  
 
https://www.animare.eu/nl/big-birds 
 
bicepski Boris, de sterkste man van de wereld  
 
Verder hebben we ook nog het lokale Duivelsgoed   
En dat de heksenstoet mee is met zijn tijd bewijzen we door ook milieubewust te zijn 
Daarvoor zorgen KOE-KOEK Bernard en Annelies en onze lokale GRONYS COBOLDS 
 
 De stoet wordt opnieuw aangekondigd door KONINKLIJKE HARMONIE KUNST EN 
VERMAAK ZEDELGEM, die tien minuten voor aanvang van de stoet van start gaat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.svenroelants.com/de-nar.html
https://www.ehsproducties.be/nl/artiesten/ganzenfanfare.htm
https://www.animare.eu/nl
https://www.animare.eu/nl/big-birds
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De stoet zelf 
 
--> geen plakkaatdragers meer 
 
Geen plakkaatdragers meer in de 46ste Heksenstoet. De verschillende onderdelen van de 
stoet, zoals de heks onze glorie, heksen van heinde en ver en zo meer, worden 
aangekondigd door heksen die letterlijk op stelten en uitgerust met een megafoon-toeter 
zorgen voor de kenbaarheid van de aankomende taferelen. 
 
Ook geen plakkaten meer bij de schildknapen. De verschillende schilden van de vier 
heerlijkheden van Beselare worden door ruiters geschowd.  Een paar wildemannen die op 
het schild staan afgebeeld komen tot leven en hebben dit jaar de eer en het genoegen om 
het gemeenteschild te dragen. 
 
--> Het Markizaat doorheen zijn bestaansperiode 
 
Het Markizaat krijgt ook een update. De geschiedenis van het Marikzaat werd in een tijdslijn 
gegoten van vroege middeleeuwen tot de barok periode. Daarnaast wordt  het uitgebreid 
met een een aantal vendelzwaaiers en een grote groep Beselaarse boogschutters. De 
schutters zijn altijd van groot belang geweest  voor het Markizaat. Van bij hun ontstaan in 
1428 tot zelfs in 1734 wanneer ze het huwelijk van de markies met een kleurrijke optocht 
vereerden. 
 
Aan het onderdeel heks in het sprookje verandert weinig, al blijft Cruella Devil met haar 
Dalmatiërs dit jaar thuis. 
 
--> nieuw tafereel Gilles De Valkeneer 
 
Tal van veranderingen zullen wel te vinden zijn bij 'DE HEKS ONZE GLORIE' 
 
In de jaren 1600 leefde er in Beselare een heer, die de kennis en de gave had om 
heksenbezweringen ongedaan te maken. Gilles De valkeneer was zijn naam. Gilles De 
Valkeneer was zich maar al te bewust van die gave en vroeg dan ook heel veel geld aan de 
boeren en betoverde mensen om bijvoorbeeld de betoverde karn weer operationeel te 
maken.   Maar wie ook graag het geld zag waren de meisjes van lichte zeden. En moet nu 
net lukken dat ook Gilles De Valckeneer graag die meisjes van lichte zeden zag.  Het vele 
geld die hij verdiende gaf hij dan ook gretig uit aan hen, waardoor hij tot op zijn vel werd 
uitgekleed. En eens Gilles er bij liep in zijn adamskostuum, dan komen de heksen op de 
proppen. Enerzijds om wraak te nemen omdat hij hun heksenbezweringen ongedaan had 
gemaakt, anderszijds omdat (en vele weten dit niet) ze uitermate geïnteresseerd zijn in het 
.......fallussymbool.  Een naakte man als Gilles De Valkeneer is dan maar een al te makkelijke 
prooi. 
 
 
--> De witte wijven krijgen nieuwe wagen. 
 
Het stopt echter niet daarbij.  De dansende witte wijven  worden dit jaar vervangen door 
Witte wijven op een nieuwe extra wagen. Een wagen die nog volop in opbouw is.  De 
bestaande wagen waarbij een witte heks op de bok rijdt, blijft behouden, doch ze wordt 
achternagezeten door vliegende witte wijven. 
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--> Nieuwe kledij voor de bezemdanseresjes 
 
De trots van Beselare die wat heel wat Beselaarse harten weet te beroeren,zijn uiteraard de 
bezemdansersjes. Jaarlijk hebben ze de opdracht om de hoofdheks Sefa Bubbels met een 
prachtige dans te omringen.  Dit jaar worden de bezemdanserjes letterlijk in een nieuw 
kleedje gestopt. De eigen naaiploeg heeft zich dan ook uit de naad gewerkt om die nieuwe 
outfits klaar te stomen en worden een prachtig juweeltje.  Een kleed die de bezemdansersjes 
alle eer aan doet. 
 
 
 
--> Dansgroep Tros danst voor het goede weer. 
 
De dansgroep TROS verhuist naar een remedie voor 't goe were. Een zonnedans moet de 
weergoden alleen maar gunstig gezind maken. Ook ons bezoek aan de arme Klaren in 
Oostende moet hierbij helpen. 
 
 
--> Spectaculaire nieuwe wagen 
 
Bij de heksenparlé wordt echter de piece de resistance van dit jaar voorgesteld. 
Een tweede nieuwe wagen komt er bij het duivels tafereel : Tussen 12 en 1 zijn alle heksen 
en duivels te been.  De wagen werd tot op de bodem afgebroken en totaal opnieuw 
opgebouwd. De mannen en vrouwen van de groep wagens  en recreatieve, zijn al anderhalf 
jaar bezig met een nieuwe wagen. En het wordt de mooiste, grootste wagen die met een 
enorme detailzucht is opgebouwd. We houden de nieuwe wagen dan ook graag tot de 
heksenstoet geheim, want het wordt een echt kijkstuk.    
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Fietsroutes naar de Heksenstoet 
 
De Heksenstoet is gekend als een ideale  gezinsuitstap en is het niet plezant om  tijdens een 
aangename zomerzondag met het ganse gezin een tochtje te fietsen? Via de uitgestippelde 
fietstochtjes kan je komen genieten van de Heksenstoet. Met de fiets vermijd je ook 
mogelijke parkeerellende en help je het milieu een beetje vooruit.  
We zorgen er ook voor dat je de fietsen dicht bij het gebeuren op een veilige manier kunt 
parkeren. 
 
Vanuit elk van de deelgemeenten van Groot-Zonnebeke sluiten we, vanaf de markt, aan op 
het fietsennetwerk van Westtoer. In dit eenvoudige systeem fiets je van knooppunt naar 
knooppunt. De weg tussen de knooppunten wordt aangegeven via duidelijk herkenbare 
bordjes.  De afstanden variëren tussen de 5km tot 11km. 
 
Op elk van de bijhorende kaartjes vind je de weg om aan te sluiten op het fietsennetwerk. 
Als je de aangegeven route met knooppunten volgt kom je vanzelf bij de fietsenparking uit. 
Eenmaal aangekomen kan je vanaf 15:30 genieten van de Heksenstoet. Maar wees gerust 
op tijd de heksensfeer hangt gans het weekend in het dorp.  
 
Voor de terugweg gebruik je hetzelfde kaartje, in omgekeerde volgorde. Simpeler kan haast 
niet…  
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Avondprogramma 
 

Onmiddellijk na het einde van de Heksenstoet start op het marktplein het 

avondprogramma.  

 

Ultra Vioolet – 18u 

 
Vio(o)len? Da’s toch klassieke muziek? 

Daar denkt Ultra Vioolet duidelijk anders over! Met hun violen, cello en contrabas strijken ze 
rock- en pop-deuntjes zoals ze nooit tevoren klonken! De zangeres en drummer vervolledigen het 
geheel en zorgen voor de juiste meezingbare sjwoeng. 

Door de radiohits van vroeger en nu eigenzinnig te herinterpreteren, komen de songs in alle 
puurheid tot hun recht. De beats laten je nog meer dansen en Ultra Vioolet doet je ontdekken 
hoe goed klassiek kan swingen. 

 

Ontpopt – 19.15u 

 
Ontpopt is een Nederlandstalige coverband die de Heksenstoet omtovert tot een spetterend 
feestje waar de drank rijkelijk vloeit en de markt vol staat. Ontpopt gaat van Noordkaap, The 
Scene naar Clouseau, Borsato, Kreuners tot aan Will Tura, Willy Sommers, Eddy Wally enz… . 

Website: http://www.ontpopt.be/ 

 

La Folie Jolie - 21u 
 

La Folie Jolie is hipper dan ooit. Aan een ongezien tempo passeren talloze partyhits de revue, 
showcoverband La Folie Jolie laat niemand onbewogen. Eenmaal op het podium ontpoppen de 2 
fantastische zangeressen en 5 topmuzikanten zich tot échte party-animals. 

Come check us out and join a party you will never forget! 

Website: http://www.lafoliejolie.be/ 

 

Heksenveroordeling met verbranding & vuurwerk – 22.45 
 

"moede nu nekeer wa weten wildetoren wildet weten, een vertelling dat zwaar ligt op de maag 
en op t geweten. Dus Wees gewaarschuwd dames en heren, niets is nog wat het is geweest, het 
is om nooit meer te vergeten want wat ik nu ga vertellen dringt diep door tot in d'oren van de 
helle, nu nog veilig onder ons vertel ik dit verhaal zo puur over die ene vrouw veroordeeld tot het 
eeuwige vuur." 

Regie heksenveroordeling: Lore Waignein 

 

 DJ RUDI - 23.15u tot 2u 
 

Tot 2 uur de maandagochtend zet DJ Rudi de laatste uurtjes van een fantastische weekend op 
stelten! 

 

Klank & Licht: EBS sound en light 
 

Vuurwerk: The Pyro Boys – Groep Vangelabbeek 

Fireworks
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Heksenkalender 2019 

 
Vooraf 

29 juni – 25 augustus 2019 

5de fotowandelzoektocht – De Heksegazette 

3 km in het centrum van Beselare 

Deelnemingsformulieren: 8 euro: te verkrijgen bij ‘t Wienkeltje, Apotheek Beselare, 
fruit en groenten: Au beau Jardin. 

Iedere deelnemer heeft prijs 

Prijsuitreiking: 13 september om 19 uur in OC De Leege Platse 

 

10de Heksenkeuring- vzw De Wratte 

De inwoners van Beselare toveren een tweetal weken op voorhand rond of op hun 
huizen ludieke heksentaferelen tevoorschijn. Een wandeling waard! 

4 verschillende categorieën 

 ‘De Heks in haar omgeving’ 

 ‘De Heks in de actualiteit’ 

 ‘De Heks in haar originaliteit’ 

 ‘De Heks zet de boel op stelten’ 

Info/inschrijven tot en met vrijdag 21 juli: thewratte@gmail.com 

 

Zondag 21 juli 2019 

 

Solfer & Salpeter: Heksenvertelsels onderweg 

Vertelgroep Solfer en Salpeter neemt je mee op wandel langs een parcours van ca. 
3 km op onverharde wegen en trakteert je op heksenverhalen van hier en elders. 

Prijs: 10 euro: hapje en drankje inbegrepen 

VVK: 30 juni van 9 tot 11 uur OC De Leege Platse, vanaf 2 juli resterende tickets bij 
groenten en fruit Au Beau Jardin 

Start om 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 en 20.00 uur aan de sporthal in Beselare 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:thewratte@gmail.com
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Dinsdag 23 juli 2019 

 

Betoverende Westhoek KD’s zetten de boel op stelten 

De Westhoek K(a)D(ee) ambassadeurs, Jaenk en Nink, zetten samen met de 
kinderen, met Sefa Bubbels en de andere heksen, de boel op stelten. Zet je schrap 
voor een magische tocht vol avontuur en kattekwaad! Sefa’s en haar 
heksenvriendinnen leren je werkelijk alle kneepjes van het vak. 

Deelname gratis: inschrijven vooraf verplicht. Wees er vlug bij, het aantal 
deelnemers is beperkt. 

Aanbevolen leeftijd: + 6 jaar. 

Info: dienst van toerisme Zonnebeke, www.toerismezonnebeke.be, 051/ 77 04 41 

 

Vrijdag 26 juli 2019 

 
Heks Babbe vliegt het het hele Heksenweekend over Beselare !  

De Luchtballon in de vorm van heks Babbe zal naar aanleiding van de 
heksenfeesten dagelijks opstijgen in Beselare. Dit is vrij uitzonderlijk omdat de heks 
vooral wordt ingezet op manifestaties in binnen- en buitenland. Zowel vrijdag 26 
juli, zaterdag 27 juli en  zondag 28 juli zal de heks varen in Beselare.  

Air Events plant op die dagen verschillende luchtballonnen in .  

De twee gelukkigen die meevaren met de heks zullen ter plaatse op het opstijgveld 
worden uitgeloot. 

Neem contact op met Air Evens als je je wil inschrijven voor één van deze 
ballonvaarten .  

www.airevents.be   

Na de heksenfeesten vertrekt Babbe voor een aantal ballonmanifestaties naar 
Nederland, september in Lochristi en in November vaart ze in Mexico ! 

 

18u: Heksencafé KLJ Beseveld 

Waar: loods Geert Loontjes - Dadizelestraat 124, Beselare 

info: kljbeseveld@gmail.com 

 
19u: Bal in de Nieuwstroate 

Waar: Nieuwstraat 

Organisatie: Treze Belle Vrienden 

19u: Ze Quaffeursz 

21u: Demo van de country en line dance groep SILVERADO uit Zonnebeke 

22u: Regis 

tussendoor DJ Now Body 

Gratis inkom  info: krist@foto-krist.be 

http://www.toerismezonnebeke.be/
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vanaf 19.30u: prijsuitreiking 10de Heksenkeuring 

muzikale omlijsting van: 'The Elevator Jazz Combo' 

Waar: OC De Leege Platse. Gratis toegang. 

Er wordt een waardevolle prijs verloot onder alle ingeschrevenen die aanwezig zijn 
op de prijsuitreiking. 

Organisatie: vzw De Wratte 

inschrijven: thewratte@gmail.com 

    
Zaterdag 27 juli 2019 

 
15.30u: Heksenknippeling 

inschrijven van 14 u. - 15.15 u. 

kinderknippeling van 14 u. - 15.15 u. (gratis) 

braadworsten • kindergrime • springkasteel 

inleg: € 2,50 

waar: schutterslokaal Nieuwstraat 

Organisatie: toneelvereniging 'Vreugde na Arbeid' 

info: toneelvna@hotmail.com 

 
17u Heksenbraderie 

18u: zeepkistenrace 

20u: optreden van The Damnettes 

22u: optreden van Final Feed 

Waar: Wervikstraat - Markt - Beselarestraat 

Organisatie: vzw Heksenbraderie 

info & inschrijven: heksenbraderie@gmail.com 


