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Beste inwoner,
Het Heksencomité wenst iedereen een gelukkig en gezond 2019.
2019 betekent ook een nieuw heksenstoetjaar. 60 jaar na de eerste editie hopen wij, net zoals de vorige,
alvast opnieuw op een schitterende heksenstoet op zondag 28 juli 2019.
Dit is het eerste heksennieuws van dit jaar:

Plannen - nieuwigheden
60 jaar Heksenstoet betekent alvast:
- De dingen die goed waren, blijven we behouden (zoals bv. het parcours van vorige editie, startplaats, ...)
- Enkele nieuwigheden in en naast de stoet.
Maar … we willen echter jullie nieuwsgierigheid momenteel nog wat behouden …
In het volgende heksenbericht zeker meer daarover.

Digitale inschrijving voor de deelnemers…
Indien je wenst deel te nemen aan de volgende heksenstoet vragen we, net zoals vorige editie, om het
deelnemersformulier en de kledijfiche digitaal in te vullen. 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’ moeten zich digitaal
inschrijven. 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. Via de werkgroep publiciteit willen we
dit deze editie nog wat opdrijven. Daarvoor kunnen we ook jullie hulp gebruiken.
Gelieve heel regelmatig berichtjes van ons te ‘liken’, maar vooral ook te delen ! Zo krijgen we nog een
groter bereik op Facebook, Twitter en Instagram.

Lees verder op de ommezijde.

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
Bij het begin van het nieuwe jaar kan een jenevertje misschien een gepast drankje zijn. 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. Ze zijn echter momenteel nog niet beschikbaar.
Meer info via info@heksenstoet.be of in het volgende heksenbericht.

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.

Helpende handen ….
Het voorbereiden van een stoet vraagt uiteraard enorm veel werk en energie. De heksenstoet is een stoet
die gegroeid is uit en gedragen wordt door de Beselaarse bevolking en dat willen we graag zo houden. Via
dit bericht doen we dan ook een oproep aan de bevolking om een handje toe te steken tijdens de drukke
periode rond de heksenstoet. De creatieve werkgroep, opbouw van de wagens, werkgroep publiciteit, kledij,
de was- en strijkploeg, sponsoring, parkings, catering, … kunnen gerust nog wat hulp gebruiken tijdens de
voorbereidingen van de stoet.
Geef gerust jullie gegevens door via info@heksenstoet.be met de vermelding bij welke werkgroep je graag
wil helpen. Alvast bedankt!!
Heksenvolle groeten,
het Heksencomité

