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Beste inwoner,

Het Heksencomité wenst iedereen een gelukkig en vooral een gezond nieuw jaar!

Na een lange stilte wordt 2023 opnieuw een Heksenstoetjaar. Wij hopen alvast op een schitterende 47ste

editie van onze Heksenstoet op zondag 30 juli.

Traditioneel komen wij bij het begin van een Heksenstoetjaar met het eerste Heksennieuws.

Plannen - nieuwigheden

Bij de vorige editie zetten we ‘de boel op stelten’. Dit jaar komt een nieuw thema aan bod. In een volgend

Heksenbericht meer daarover.

We zorgen uiteraard voor enkele nieuwigheden voor, in en naast de stoet. Verschillende werkgroepen

hebben de voorbije periode (lees: jaren) niet stil gezeten en werk(t)en aan de vernieuwing en modernisering

van de stoet.

Digitale inschrijving voor de deelnemers

Indien je wenst deel te nemen aan de volgende Heksenstoet, dan kan je vanaf eind februari het

deelnemersformulier invullen. Surf naar www.heksenstoet.be. Klik op ‘deelnemen’ en daarna op ‘online

deelnemersformulier’. Via deze link kan je gemakkelijk alle gegevens invullen en versturen. Ook de kinderen

van de lagere school ‘De Biesweide’ vragen we om zich digitaal in te schrijven. Deelname aan de stoet kan

vanaf het eerste leerjaar.

Mogen we uitdrukkelijk vragen dat IEDEREEN (ook figuranten die elk jaar dezelfde rol spelen) de digitale

deelnemersfiche invult. Het is vooral belangrijk voor de verzekering en voor de uitnodiging van de

bedankingsreceptie na de Heksenstoet (uitnodigingen worden verstuurd aan de hand van de

deelnemerslijst).

Sociale media

Heksenstoet Beselare werkt sinds geruime tijd met sociale media. Daarvoor kunnen we ook jullie hulp

gebruiken.

Gelieve heel regelmatig berichtjes van ons te ‘liken’, ‘emoji’s’ en/of reacties te sturen en vooral ook

berichten te delen !

Zo krijgen we nog een groter bereik op Facebook, Twitter en Instagram.

Lees verder op de ommezijde.

http://www.heksenstoet.be


Heksenstoetsouvenirs

Heks-O-Poly

Er zijn nog slechts een aantal exemplaren van het gezelschapsspel Heks-O-Poly

beschikbaar. De kostprijs van dit superleuke spel bedraagt 49 euro.

Bestellen doe je via heksopoly@gmail.com.

Puntvlaggen

Onze grote puntvlaggen met heksenkop om aan de gevel te bevestigen zijn nog steeds

beschikbaar aan 45 euro (excl. stok en beugel), 65 euro (incl. stok en beugel). Bestellen kan

via info@heksenstoet.be.

Vacature: helpende handen ….

De coronaperiode heeft heel wat bij de mensen teweeggebracht. Zo is het niet evident om het

verenigingsleven in het algemeen weer op gang te brengen als voorheen.

De Heksenstoet is een stoet die gegroeid is uit en gedragen wordt door de (Beselaarse) bevolking.

Via dit bericht doen we dan ook een oproep om een handje toe te steken tijdens de periode voor en rond de

Heksenstoet. De creatieve werkgroep, werkgroep wagens, werkgroep publiciteit, kledij, de was- en

strijkploeg, sponsoring, inkom en parkings, … kunnen nog extra leden gebruiken tijdens die voorbereidingen

van de stoet.

In het bijzonder zijn de werkgroep ‘inkom en parkings’ en ‘publiciteit’ onderbemand en zoeken extra leden

voor hun werkgroep.

Wat zijn o.a. specifieke taken van de werkgroep:

‘inkom en parkings’?:

- geschikte weilanden zoeken voor het parkeren van wagens

- parkeerroutes uitstippelen en bewegwijzeren rond Beselare

- externe partners zoeken voor de bemanning van de inkomposten en parkings en afspraken maken

met hen

- inkomhokjes plaatsen, praktisch klaarmaken om mensen te ontvangen

- …

‘publiciteit’?:

- creatieve ideeën bedenken om reclame te maken voor de Heksenstoet: foto’s nemen, filmpjes maken,

sociale media verzorgen, contacten met de schrijvende en beeldende pers onderhouden, …

- publiciteitsborden plaatsen, affiches en flyers systematisch verspreiden in de ruime regio

- deelnames aan andere optochten helpen organiseren in het kader van publiciteit voeren voor de

Heksenstoet

- …

Stuur gerust bij interesse een mailtje naar info@heksenstoet.be met de vermelding van de werkgroep voor

verdere info of medewerking.

Alvast bedankt!

Heksenvolle groeten,

het Heksencomité
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