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Beste inwoner,
Het lijkt wellicht onwaarschijnlijk maar 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 heksennieuws zouden we graag enkele zaken heropfrissen.

Plannen - nieuwigheden
60 jaar Heksenstoet zal niet onopgemerkt voorbij gaan.
Zo krijgt Beselare, dankzij het gemeentebestuur van Zonnebeke, een nieuw heksenmonument op de
rotonde aan de kortekeer. Het monument wordt gemaakt door kunstenaar Luc Lapere.
Binnen de stoet wordt er voor het eerst gewerkt rond een thema.
De rode draad voor deze editie wordt: 60 jaar Heksenstoet - ’De boel op stelten’.
Maar … het Heksencomité wil deze rode draad graag doortrekken buiten de stoet.
Zo nodigen we andere verenigingen of initiatiefnemers uit om hun activiteiten rond de heksenstoet met dit
thema verder uit te werken.

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.
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 Biesweide’ moeten zich
digitaal inschrijven. Deelname aan de stoet kan vanaf het eerste leerjaar.
Mogen we ook nog eens 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
van de bedankingsreceptie na de heksenstoet, want deze worden verstuurd aan de hand van de
deelnemerslijst.

(op de keerzijde gaan we nog even door…)

Heksenstoetsouvenirs / -promotiemateriaal
Onze volgende souvenirs zijn te koop bij:
- Spar, Nieuwstraat 22, Beselare
- ‘t Wienkeltje, Nieuwstraat 39, Beselare
- Optiek Cardoen, Oude Kortrijkstraat 30, Beselare
- Dienst Toerisme Zonnebeke, Berten Pilstraat 5a, Zonnebeke

Heks-O-Poly
Er zijn nog een aantal exemplaren van het gezelschapsspel Heks-O-Poly beschikbaar.
De kostprijs van dit superleuke spel bedraagt 49 euro.
jeneverkruikjes
Er kunnen nog altijd jeneverkruikjes (Tannekes pulleke) gekocht worden.
Een kruikje kost 15 euro.
puntvlaggen
Onze grote puntvlaggen met heksenkop zijn toe aan een nieuwe oplage. De vlaggen behouden
hetzelfde uitzicht. Bestellen kan via info@heksenstoet.be. Kostprijs: 45 euro.

Er zijn nog steeds handgeborduurde vlaggen te koop. Afmetingen: 68 cm x 115 cm.
Deze vlaggen hebben dezelfde heksenfiguur met gele, groene, blauwe of rode punt en randen.
De kostprijs per vlag bedraagt 15 euro.

NIEUW: sleutelhanger, magneet, pin
Exclusief bij de Dienst Toerisme
Zonnebeke, Berten Pilstraat 5a, zijn de
volgende nieuwe gadgets te koop:
sleutelhanger: € 6

pin: € 4

magneet: € 4

Sociale media
We willen graag nog eens via de werkgroep publiciteit oproepen om onze berichtjes op sociale media heel
regelmatig te delen en te ‘liken’!
Hoe meer er gedeeld wordt, hoe groter het bereik op Facebook, Twitter en Instagram.
Helpende handen ….
De creatieve werkgroep, opbouw wagens, de was- en strijkploeg, publiciteit, parkings, … kunnen gerust nog
wat hulp gebruiken tijdens de voorbereidingen van de stoet.
Ben jij een strijkwonder, een creatieve duizendpoot of wil je mee instaan bij het plaatsen van de
publiciteitsborden. Geef dan zeker je gegevens door via info@heksenstoet.be met de vermelding bij welke
werkgroep je graag wil helpen. Alvast bedankt!

Tot binnenkort en … wakker het heksenvuur maar aan!
het heksencomité

