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De Halloweentocht van SK Bellem kon rekenen op heel wat griezelig uitgedoste 
deelnemers, maar moet dit jaar noodgedwongen een editie over slaan. FOTO: MYE 
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SK Bellem schrapt de jaarlijkse en bijzonder succesvolle Halloweentocht. In de plaats kan 
er een culinaire ‘griezelbox’ besteld worden. 

De Halloweentocht van SK Bellem lokte de voorbije jaren telkens meer dan 600 bezoekers naar 
de Aalterse deelgemeente. “Het was steevast een sfeervolle avond én een financiële injectie voor 
de club”, zegt Annabel De Cramer. 

De club zocht naar een alternatief voor de afgelaste tocht en vond die in een culinaire ‘griezelbox’. 
“We zetten een samenwerking op poten met de plaatselijke horeca en winkels, zodat ook zij nog 
eens extra in de kijker worden gezet. We zorgen voor elkaar in deze moeilijke tijden. De 
deelnemende zaken zijn dan ook klinkende namen: restaurant De Duyventooren, Bellamuse, 
Jules Bar, Oever 13, Nonkel Koek, ’t Kloosterhof, Slagerij Lampaert, Bakkerij Johny, allen uit 
Bellem. Ook Eetalage en ’t Vijfde seizoen, Chee(r)se, Chcolaterie Krisley, AD Delhaize en De 
Spar uit Aalter en Slagerij Mortier en Drankenhandel Union uit Nevele doen mee. Zij zorgen allen 
voor een hapje of drankje. Bovendien werd de box, volledig in Halloweenthema, ontwikkeld in 
samenwerking met het secundair onderwijs van het VISO en het aanpalende verpakkingsbedrijf 
Westrock.” 

De box bestellen kan tot 25 oktober. Er is keuze tussen een box voor volwassenen aan 15 euro en 
een kinderbox aan 9 euro. 

www.skbellem.be 
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Amateurvoetbal al voor de derde keer ‘on 
hold’ dit jaar: “Je kan spelers moeilijk nat en 
bezweet naar huis sturen” 
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Beloftentrainer Jens Masscho van SK Bellem. FOTO: IF, PHILIPPE CROCHET 
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Voetbal Vlaanderen heeft het amateurvoetbal voor onbepaalde duur opgeschort. Er mag wel nog getraind worden, 
officiële wedstrijden zijn uit den boze. SK Bellem-beloftentrainer Jens Masscho hoopt dat de matchen vlug weer kunnen 
doorgaan. 

“Het is klote.” Jens Masscho, de trainer van de beloften van tweedeprovincialer SK Bellem is duidelijk. “Het is bovendien al de 
derde keer dit jaar dat we een verplichte pauze moeten nemen. In maart was er de lockdown en ook halverwege augustus hebben 
we de matchen moeten stilleggen omdat een speler op een vliegtuig had gezeten waar iemand corona had. De hamvraag is nu: 
wanneer beginnen we weer met de competitie?” 

Er mag nog wel getraind worden, maar de kleedkamers zijn een ‘no go’ zone geworden. “En dat is toch wel een groot probleem”, 
meent de trainer. “In de zomer, als het warm is, speelt dat minder, maar bij regen en koud weer zoals nu, moeten de spelers na de 
training nat in hun auto of op de fiets springen om thuis te douchen. Zo gaan ze ziek worden.” 

“Klaar voor de herstart” 

Maar toch gaan de trainingen door. “Om conditionele redenen en bovendien moeten die jonge gasten toch ergens hun energie 
kwijt kunnen”, klinkt het. De wedstrijden zullen wel gemist worden. “Om de spelers gemotiveerd houden, zijn die matchen heel 
belangrijk en daarnaast is wedstrijdritme ook essentieel. Kijk maar naar Eden Hazard en hoe moeilijk hij het heeft om terug op 
wedstrijdniveau te geraken. De eerste lockdown heeft ons sportief heel wat parten gespeeld, maar nu gaan we ons er niet meer 
door laten verrassen. We zullen klaar zijn voor de herstart. Dat van de ezel en de steen, dat zal bij ons niet waar zijn”, besluit de 
voormalige sterspeler van SK Bellem. 
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