
PERSBERICHT

140ste ZUIDFOOR: EEN TERUGKEER, EEN NIEUWE INGANG VIA ARTS ET
MÉTIER, NIEUWE ATTRACTIES, ALLEMAAL IN VEILIGHEID!

Stad Brussel, 12 juli 2021 - De traditionele Zuidfoor is terug in Brussel! Van 17
juli tot 22 augustus zijn er weer kraampjes en attracties voor een 140e editie
die een beetje speciaal is en plezier en veiligheid combineert.

DEZE ZOMER, GAAN WE NAAR HET ZUIDEN!

Als het verlangen om te ontsnappen in ieder van ons brandt na lange weken van
opsluiting, zullen vele gezinnen deze zomer de weg van de vakantie niet kennen.
Daarom is de Zuidfoor terug op de Bd du Midi tussen de Arts et Métiers en de
Hallepoort en nodigt de amateurs uit om "af te zakken naar het Zuiden", om
Brussel en zijn beroemde Zuidfoor te herontdekken voor een dag of een
weekend.

"Ons doel is om het hart van Brussel weer tot leven te laten komen en onze
hoofdstad weer te laten bruisen, in alle veiligheid", zegt Fabian Maingain,
schepen van Economische Zaken van de stad Brussel.

Na lange maanden van opsluiting en een zeer moeilijk jaar voor vele
economische sectoren, zijn de Stad Brussel en de foorkramers blij dat ze een
eerste grote evenement kunnen organiseren en de grootste kermis van het land,
de Zuidfoor, kunnen houden! Het houden van de Zuidfoor sluit aan bij het
economisch herstel dat wordt nagestreefd door het zomerplan dat door de
CODECO is opgesteld en dat de deconfiniëring van openluchtactiviteiten
mogelijk maakt. Dit zal een positieve dynamiek betekenen voor het economisch
herstel van de Brusselse zomer, voor de horeca, maar ook en vooral voor de
kermis. Laat er geen misverstand over bestaan, de aanwezigheid van dit grote
evenement betekent op zichzelf een reële ondersteuning van de economische
activiteit.

"Na maanden niet te hebben kunnen werken, zijn we heel blij weer te kunnen
werken en onze passie voor de Zuidfoor te kunnen delen met alle bezoekers",
verklaart Patrick De Corte, president van de Brusselse foorkramers.



Een kermis die ook in het teken zal staan van veiligheid met een volledig
aangepast sanitair:

● Verplicht mondmasker op het kermisterrein voor bezoekers en
foorkramers;

● Circulatierichting vastgesteld binnen elk van de 4 zones van de kermis;
● Naleving van sanitaire protocollen binnen elke attractie;
● Voortdurend herinneren aan de sanitaire instructies en verstrekking van

hydro-alcoholische gel;

Een nieuwe peter in de persoon van Ryad Merhy, de 28-jarige
WBA-wereldkampioen boksen, en twee nieuwe attracties, The Shaker en The
Move-It, om zowel oudere als jongere kinderen te plezieren, waaronder zieke
kinderen die op 10 augustus gul door de foorkramers zullen worden verwelkomd.

De kermis bevindt zich op een steenworp van het centrum van Brussel, op de
Zuidlaan tussen Art et Métiers en de Hallepoort, die de hoofdingang van de
Zuidfoor zal vormen. Elke dag van 15.00 tot 24.00 uur (vanaf 12.00 uur voor de
eetkraampjes), in het weekend en op de vooravond van feestdagen van 15.00 tot
01.00 uur.

Om alles in een paar klikken te weten te komen: www.foiredumidi.be
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