
Berenstoet 2018

1 juli 2018

WELKOM!

CONCEPT STOET
- elke 5 jaar
- rond een thema
- eigen vereniging promoten
- muziekkorpsen
- nieuwe ridder voorop
- teambuilding
- mooie prijzen te winnen
- start van een mooi 

volksfeest
- Meulebeke op de kaart 

zetten

TERUGBLIK
2003

Berengemeenten



TERUGBLIK
2008

Straat- en 
plaatsnamen

TERUGBLIK
2013

Meulebeke droomt 
....

2018...

BEVRIJDING 

BEVRIJDING: 
1. Bezetting
    Muziek
     Bevrijding (oorlog)  
     Begeleiders

2. Last & problemen
    Muziek
     Bevrijding (alternatief)
     Begeleiders 



Deel 1 

Bevrijding van een 
bezetting / oorlog.

OVERIGE OORLOGEN

Ambiorix 

In die tekst schreef hij ook 
de beroemde woorden: 
‘De Belgae zijn de 
dappersten aller Galliërs.’

Feit of fictie ?

De Slag bij Waterloo
Leeuw van Waterloo
Napoleon
Bevrijding Franse overheersing

https://nl.wikipedia.org/wiki/Belgae
https://nl.wikipedia.org/wiki/Galli%C3%ABrs


FILMS - BOEKEN Film 

Film/boek Film 

http://www.youtube.com/watch?v=83bmsluWHZc


Film/boek
ICONISCHE FOTO’S 

ICONISCHE FOTO’S  ANEKDOTES



Bijna einde oorlog
TIRAILLEURS SENEGALAIS
Afrikaans ritme en gezang.  Op blote voeten met 
machete.  Ze vormen het afschrikking wapen tegen 
de Duitsers.  De – onware – verhalen doen de 
ronde : ze maken geen krijgsgevangen, hakken 
hoofden af en rijgen de afgesneden oren op een 
koperdraad die ze rond hun nek hangen.  
Goede soldaten, maar wrede soldaten.  
(= oorlogspropaganda)  

Le combat de Marialoop

In Meulebeke sneuvelen een tiental onder hen, een 
aantal zullen hun verwondingen niet overleven en 
sterven in Roeselare.

oorlogsdagboek
Gustave Vuylsteke

vb. 11 & 15 nov 1918 

Na de bevrijding
Nieuwe wereld
Met giften van het South Australian 
Relief Fund for Belgium wordt te 
Meulebeke een nieuwe 
arbeiderswijk opgetrokken nabij 
‘het vliegplein’.  Het fonds werd 
verzameld door Australië dankzij 
vele kleine giften van Australiërs.  
Ook de Amerikanen worden door 
kloosterzusters en schoolkinderen 
fel bedankt voor hun steun tijdens 
de oorlog (kantklossen).

NA DE BEVRIJDING



Feestvreugde
plezier 

Terugtocht 

van krijgsgevangene
van soldaten
van vluchtelingen ( 300.000 belgen)

Bevrijding
 
uit concentratiekampen.

Na de bevrijding

-gesneuvelden begraven
-gesneuvelden eren

-de vele monumenten
-de ‘last post’ in Menen
-alle nationaliteiten



Na de bevrijding

- voedsel rantsoen
- heropbouw leven
- heropbouw gebouwen

Stoet : deel 2 Last en problemen

Bevrijding van...

- inspanning na een 
overwinning

Bevrijding van …

- school of werklast
- zorgen of stress



Bevrijding van …

-angst en fobie 

Bevrijding…

-Duivel ( duiveluitdrijving )
-Demonen ( voodoo)

Bevrijding van ...
de man…

-vrouwenrechten

Bevrijding van ...

-slavenhandel



Bevrijding van …

- onderdrukking
- arm vs rijk

Bevrijding …

-outing

 

Bevrijding...

-gevangenisontsnappingen
-na ontvoering

PRAKTISCH



PRAKTISCH 2 categorieën:

1. GROEP  
2. PRAALWAGENS

(voertuig van 4,5 m op 2 m)

STARTGELD ● GROEP: € 100

● PRAALWAGEN: € 175

● Aanbreng van 2 voorlopers 
voor de eigen groep € 25

           (bord wordt voorzien door FC) 
      

PRIJZENGELD JURY

○ Publieksprijs: 5 x € 125
○ Professionele jury: € 300, € 

200 en € 100.

BONUS

○ Naleven reglement: € 50 
(bv. richtlijnen volgen, nuchtere 
chauffeur, op tijd zijn, …) 

INSCHRIJVING



INSCHRIJVING INSCHRIJVING ● leg je idee voor aan de FC

● na goedkeuring kan je het 
verder uitwerken

● geen inspiratie: wij helpen je 
graag verder 

PLANNING ● inschrijven voor 31 mei 2018
● inschrijving indienen:

brief: Filip Vanluchene, Potentestraat 9, 
Meulebeke
mail: 
berenfeestenmeulebeke@gmail.com

● mei: persconferentie 
● midden juni: 2e infovergadering

INFO www.meulebekefeest.com

- presentatie
- reglement
- inschrijvingsformulier
-
- praktisch verloop
- samenstelling stoet

mailto:berenfeestenmeulebeke@gmail.com
http://www.meulebekefeest.com


nog even kort...
●Thema : Bevrijding

● Historisch
● Last & problemen

●Inschrijven voor 31 mei 2018
● Praalwagen – Groep
● Goedkeuring nodig

●Feestcommissie & gemeentebestuur
● Organisatie ( 120 medewerkers)
● Muziek – begeleiders – omkadering

●Te verdienen
● Eeuwig roem voor je vereniging
● Prijzen geld ( tot 675 €)

●Een onvergetelijke ervaring
● Samen met 20 taferelen & 10 extra
● 800 figuranten
● Maak er een leuk volksfeest van.

BRAINSTORM


