
Halloween 2009 in Limburg    Luk Indesteege 
 
Is het vieren van Halloween een modeverschijnsel, wordt het een traditie? Te vroeg om daarop 
een antwoord te geven. Sinds het midden van de jaren ’90 duiken er halloweentoestanden op in 
Limburg, vooral vanuit de (kleuter- en lagere) scholen en vanuit de winkelketens. Sommige jaren 
gebeurt er weinig andere jaren weer meer. 2008 was beperkt, in 2009 gebeurde er weer meer 
rond Halloween in Limburg. LVG heeft een korte enquète per e-mail gedaan met 4 eenvoudige 
vraagjes: 

1. Doe jij iets met Halloween? Wat? 
2. Doen je (eventuele) kinderen iets? Wat, waar? 
3. Is er halloweenversiering in jouw straat te zien? Wat? 
4. Wat is je postcode? 

Deze bevraging is gegaan naar de leden en de informanten van LVG. Sommigen hebben deze 
vragen nog eens doorgestuurd naar kennissen. Hieronder volgt een overzicht van de 23 
antwoorden. 
Vervolgens geven we ook een overzicht van de Halloweenactiviteiten die aangekondigd zijn in 
‘het Belang van Limburg’ of waarvan er achteraf een verslagje verscheen in deze krant. 
Deze tekst beoogt geen volledigheid, het is enkel een beeld van wat er rond Halloween in 
Limburg gebeurt anno 2009. 
 
 
VL uit Zoutleeuw 
Wij doen niets met Halloween. Wij baten wel een patisseriezaak uit en daar is de aankleding wel 
thematisch en dus Halloween, maar gewoon met pompoenen en oranje tinten. De kinderen 
gaan naar het halloweenfeest van de jeudbeweging: Griezelfuif met aangepaste hapjes en 
drankjes, uiteraard iedereen verkleed.  Aansluitend is er voor de ouders en oud-leiding een 
griezelborrel 's avonds.  
Spijtig genoeg is er inderdaad versiering te zien in onze straat:  gaande van de traditionele 
pompoenen over uitgesponnen spinnenwebben tot de meest wanstaltige en naargeestige 
figuren (gehangenen, vampieren, pietje de dood, ...). 
 
RL uit Zutendaal 
Wij doen niets rond Halloween, de kinderen ook niet. Er is geen halloweenversiering in onze 
straat te zien. 
 
HC uit Hasselt 
Ik doe niets met Halloween (behalve er een lezing over geven) en kinderen heb ik niet. Bij mij in 
de straat heb ik geen halloween-versiering gezien, op een enkele pompoen in een voortuin na 
(maar dat kan ook gewoon versiering zijn). 
 
RP uit Sint-Truiden 
 Met Halloween doe ik persoonlijk niets.  Zelf heb ik geen kinderen maar heb ook niets van 
kinderen in de straat gemerkt.  Voor Halloween echt op datum was (31.10.09) was er bij mijn 
overbuur (een geneesheer) een geraamte aan de voordeur opgehangen maar dat is ook snel 
verdwenen nog voor Halloween en is dan vervangen door een kruis van op een kerkhof, maar 
ook dit kruis was op 31.10.09 verdwenen. Bij andere huizen heb ik weinig gezien. 
 



KB uit As 
Wij doen niets rond Halloween, ook de kinderen niet  
Aan de voordeur van één huis zijn pompoenen en een afbeelding van een spookje opgehangen. 
(zie ook foto: Nieuwstraat 13, As) 
 

 
 
ET uit Kessenich 
Het antwoord op alle vragen is neen wat Kessenich betreft, voor zover ik weet. Wij zijn een paar 
keren in Oostende geweest de laatste tijd (ligt natuurlijk niet in Limburg) en daar heeft men 
ongelooflijk veel gedaan met Halloween. Afgelopen weekend was er een grandioos spektakel in 
het Maria Hendrikapark. Vele winkels waren Halloween aangekleed en zelfs bijna alle 
attractieuitbaters van de grote oktoberfoor hadden maskers op of hadden het gelaat beschilderd. 
Er was zelfs een website van de stad Oostende met allemaal halloweenattracties. Ga maar eens 
kijken op google bij “Halloween Oostende 2009”.Tot midden november of zo is fort Napoleon 
helemaal aangekleed met een aantal Halloweenattracties. Ongelooflijk. 

SN uit Tongeren 
Bij ons in de straat gebeurt niets op dat gebied en mijn dochter is wat ouder en zit in Gent, 
dus…..! 
Wij hebben wel met de groep een paar maal moeten spelen o.a. in Lauw een Halloween 
wandeling – in Overrepen een wandeling met Halloween inslag en in Dilsen – top Halloween. 

SJ uit Zonhoven 
Wij doen niets rond Halloween. In onze straat is geen halloweenversiering te zien. 

LD uit Kuringen 
neen wij doen eigenlijk niets meer met halloween sinds de kinderen niet meer op de lagere 
school zitten (verplichte halloweenwandeling). Ook onze kinderen voelen zich niet 
aangesproken door dit gebruik, maar pompoensoep vinden we wel lekker....Ik zie in onze straat 
weinig of geen halloweenversiering (er wonen weinig jonge gezinnen in onze straat 
 
LC uit Sint-Truiden 
Wij delen snoepjes uit als kinderen komen bellen. Onze kinderen doen niets en in onze straat is 
er niets te zien rond Halloween 
 



MM uit Wellen 
Neen , wij doen niets rond Halloween. De kinderen gaan naar een  openluchtfuif van de Chiro. 
Er is geen halloweenversiering in onze straat te zien. 
 
JV uit Sint-Truiden 
Antwoord op vragen 1 en 2 is neen. In onze straat zijn wel uitgeholde pompoenen en heksen, 
groot en klein, te zien 
 
LF uit Hasselt 
Wij doen niets met Halloween. Twee achterkleinkinderen (3 en 5 jaar oud) hadden een 
halloweenfeest, voor de kleuterklassen, in de plaatselijke school. In mijn straat, tevens dezelfde 
straat waar ook mijn 2 achterkleinkinderen wonen, is er geen halloweenversiering. 
 
MD uit Diepenbeek 
De drie antwoorden zijn negatief 
 
JV uit Hasselt 
De drie antwoorden zijn negatief 
 
MV uit Diepenbeek 
Ik doe mee aan een spokentocht, en wij eten pompoensoep.  
In onze straat zijn er uitgeholde pompoenen te zien. 
 
HM uit Hoeselt 
Ja, we versieren het een en het ander, pompoenen, wat spinnetjes en rag en vooral veel oranje 
(kaarsen e.d.) Op 31/10 eten we pompoensoep met spinnen (vleesballetjes met spaghettipoten) 
We hebben samen met de kinderen pompoenen uitgesneden (op verjaardagsfeestje van de 
zoon, dus met de vriendjes ook); kinderen in Henis deden een spel ivm Halloween. In onze 
straat zijn geen versieringen te zien. 
 
ML uit Sint-Truiden 
Neen, wij en onze kinderen doen niets rond Halloween. Aan slechts 2 huizen in de straat 
hangen enkele lichtjes in pompoenen op en een heksje aan de voordeur. 
 
KV uit Halen 
Wij doen niets met Halloween. Onze zoon Servaas werkte in de kleuterklas (laatste jaar) tijdens 
de voorafgaande week rond het thema Halloween. Op vrijdag 30 oktober mocht hij in 
halloweenkledij naar de klas gaan (niet verplicht). In onze straat is niks te zien. 
 
PVG uit Dilsen-Stokkem 
Mijn kinderen staan erop dat ze zich met Halloween mogen verkleden en dat we dan ’s avonds , 
met lantaarntjes en zaklampjes, een wandeling maken in de buurt. De kinderen krijgen op 
school ook uitnodigingen mee van georganiseerde halloweenwandelingen van bepaalde 
verenigingen. Daar hebben wij persoonlijk niet aan deelgenomen. In onze straat is enkel 
halloweenversiering te zien in de etalages van bepaalde handelszaken: de typische pompoenen, 
heksen, spinnenwebben, spinnen. In de straat van mijn ouders (zelfde gemeente) was er wel 
een privéwoning versierd met lampjes in de vorm van pompoenen, een spinnenweb en een 
grote heks op een bezem aan de voordeur. 
 
AM uit Hasselt 
Neen ik doe niets met Halloween want ik heb er weinig affiniteit mee, ik vind het vooralsnog wat 
te commercieel, gericht op consumenten. In mijn straat in Hasselt is er niets te zien, maar wel in 
tuinen en aan huizen in meer landelijke gebieden (heb ik de indruk). Halloween komt toch 
prominenter in beeld de jongste tijd.   
 



JL uit Kuringen 
Halloween gaat ons, en onze straat, voorbij. 
 
RS uit Zonhoven 
Ik heb niets speciaals gedaan met Halloween, behalve al zappend even blijven hangen bij de 
zoveelste herhaling van de film "Halloween" van John Carpenter...Voor het overige zijn me een 
paar dingen opgevallen: 
� ik volg elke dinsdagavond pianoles in een lagere school in Zonhoven, en deze school wordt 

ieder jaar wel zeer fel "versierd" met spinnewebben, vleermuizen, griezelige maskers,... dus 
blijkbaar wordt het op school wel gecultiveerd 

� bij de keurslager in Heusden-Zolder was er "Halloween-salade" te krijgen (de link met 
Halloween ontging me volledig, maar blijkbaar surfen ook zij mee op de golven van...) 

� Buiten wat pompoenen en een enkele heks op bezemsteel, heb ik niet zoveel gezien in de 
voortuintjes... 

 
 
 
 
Uit de antwoorden van de 23 respondenten blijkt dat Halloween niet massaal ingang vindt in 
Limburg. 14 van de 23 respondenten antwoorden negatief. Heel wat mensen houden zich 
bewust afzijdig. 
 
 



In Het Belang van Limburg werden de volgende 33 Halloween-activiteiten aangekondigd: 
(kranten van vrijdag 30 en zaterdag 31 oktober): 
 
1. Alken: Halloweentocht, spokenwandeling georganiseerde door Chiro Joente op za.31/10 om 

19u30. 
2. Bree: Halloweenwandeling; De KAV-dames organiseren een sfeervolle spokenwandeling op 

1/11 vanaf 17u30. 
3. Dilsen-Stokkem: Avondmarkt op vr.30/10 in Halloweensfeer met kraampjes, hapjes, soep, 

borrelbar en live-miziek van 17 tot 22u nabij ’t Caféeke, Boslaan 72. 
4. Stokkem: Halloweenwandeling ‘Duister Stokkem’ op za 31/10 georganiseerd door de 

gezinsbond. Vertrek vanaf 18u, honden niet toegelaten. Achteraf party. 
5. Spalbeek viert Halloween met een griezeltocht (vr.) en een Halloweenshow (za.) in en rond 

zaal Eneide. www.spalbeekfeest.be  
6. Kiewit: Halloweentocht door het domein Kiewit op za. 31/10 vanaf 18u. 
7. Hechtel-Eksel: Basisschool de viejool viert Halloween met een fakkeltocht op za.31/10 

tussen 18u30 en 22u. 
8. Klein-Gelmen viert Halloween met een griezeltocht door het dorp. Vertrek aan de hoeve van 

Piffet tussen 19u en 21u. 
9. Griezeltocht door Heusden op vr.30/10 vanaf 18u, met vuurwerk om 21u30 

www.halloweenactie.net  
10. Heusden: Gratis Halloweenparty in het Gezellehuis, Club Havana en kantine SK Heusden op 

vr.30/10. 
11. De heivinken organiseren een spokenwandeling op za.31/10 in Houthalen-Helchteren. 
12. Houthalen-Helchteren: Halloweenfuif op za 31/10, opgedragen aan Michael Jackson, in 

jeugdhuis De Zool www.dezool.be  
13. Gezinsbond Ophoven organiseert een Halloweentocht met 15 acts over een parcours van 5 

km. Vertrek op za 31/10 tussen 19u en 21u30 aan het Dorpshuis. 
14. FC Kinrooi houdt een Halloweenwandeling op za 31/10 om 18u. 
15. Sportdienst Leopoldsburg houdt een griezeltocht en halloweenzwemmen op vr.30/10 vanaf 

18u30 in en aan zwembad de Merel. 
16. In Lommel is er op za 31/10 een Halloweenfeest met spectaculaire vuurshow, vanaf 18u op 

de markt. 
17. In Lummen is er op vr.30/10 een spannende halloweenwandeling voor jong en oud. Vertrek 

tussen 18u30 en 20u30 aan de St.-Ferdinandstraat. 
18. Eisden: Halloweenwandeling op 31/10 voor jong en oud, inclusief heksensoep. 

www.cafeschietskuil.be  Er is een labyrint uitgezet in een maïsveld, bewoond door 
weerwolven. 

19. Maasmechelen: Halloweenparty op za 31/10 vanaf 20u in het UVC, met optredens van o.m. 
Lasgo. 

20. De Fazantenstraat in Maasmechelen wordt omgebouwd tot een heksendorp met ‘trick or 
treat’ voor kinderen en een heus halloweenspectakel. Vanaf 18u op za 31/10. 

21. Hagelheide Neerpelt organiseert een Halloweenavond met drankjes en pompoensoep op 
30/10 vanaf 20u aan de Hagelheidestraat 12. 

22. VV Nieuwerkerken organiseert een halloweenfuif op za 31/10 vanaf 21u in sportcomplex 
Louis Germeys. 

23. CC.Palethe in Overpelt organiseert Halloweenfolk met Faran Flad en Snakes in Exile op 
vr.30/10. Tickets: 12€ 

24. De gezinsbond en de KWB van Peer houden een griezeltocht op zaterdag 31/10 door het 
bosarboretum van Wijchmaal. www.halloweenwijchmaal.be  Honden zijn niet toegelaten; het 
terrein is niet geschikt voor kinderwagens. 

25. KSJ Riemst organiseert een halloweentocht voor jong en oud op 31/10. Vertrek vanaf 19u 
aan het KSJ-lokaal Heukelom. 

26. Chiro Aterstoase Tongeren organiseert een halloweenavond op vr 30/10, met spokentocht 
en schminkstand. Vanaf 19u in het Pliniusdomein. 

27. KH Concordia Tongeren houdt een Halloweenconcert op za 31/10 om 20u in zaal Concordia 
een de Leopoldwal. 



28. Op za 31/10 wordt Vrolingen omgetoverd tot een halloweendorp met versierde huizen en 
straten. Vanaf 18u in de Zangstraat. 0474 582543 

29. Megacult Halloweenparty in de Hortus, Grote Eggestraat 41 te Zonhoven op za 31/10 
30. Tentoonstelling van gesculpteerde pompoenen in de Weilgenstraat 21 in Henis, Tongeren, 

op za 31/10 van 18u30 tot 22u. Je kan ook pompoensoep en –cake eten. 
www.halloweenpomoenen.be  

31. 31/10: Griezeltocht in Rapertingen, vanaf 18u aan het Ontmoetingscentrum, Luikersteenweg 
32. 31/10:Hotel De Schacht aan de Noordlaan in Gank-Winterslag houdt een wandeling 

‘Nightmare aan de Moordlaan’. De best verklede griezel (vanaf 6j.) krijgt een prijs. Achteraf 
vindt een horrorparty plaats. www.hoteldeschacht.be  

33. In Aalst bij St.-Truiden wandelt school De Boomhut op 31/10 door de velden, langs 10 
griezelacts. 0495 220042 

 
 
Over de opkomst naar deze manifestaties zijn er geen gegevens. 
De meeste activiteiten zijn gratis, of kosten enkele euro’s. Deze activiteiten zijn dus niet 
commercieel. 
 



In de ‘Goednieuwskrant’ bij HBVL van dinsdagen 27 oktober en  3 november verschenen enkele 
reportages met foto’s over halloweenmanifestaties: 
 



 


