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'Omroeper' lokt tramreizigers naar
Halfvastenfoor

De Halfvastenfoor komt er weer aan. Van 11 maart tot en met 2 april kunnen

bezoekers opnieuw genieten van meer dan tachtig attracties op het Sint-

Pietersplein. Tramreizigers die de haltes Verlorenkost of Veergrep aandoen,

zullen dat alvast geweten hebben.

De jaarlijkse Halfvastenfoor op het Sint-Pietersplein, vorig jaar nog goed voor zowat een half

miljoen bezoekers, staat weer voor de deur. Van zaterdag 11 maart tot en met zondag 2 april

kunnen jong en oud opnieuw genieten van meer dan tachtig attracties, van eendjes- en

schietkramen tot botsauto’s, draaimolens en een achtbaan.  

⏲

http://persruimte.stad.gent/
https://persruimte.stad.gent/images/471486


Wie met tram 1 naar de foor komt, stapt best af aan Verlorenkost of Veergrep. Nieuw is dat

tramreizigers aan die haltes een leuke boodschap zullen horen die hen overhaalt om de foor een

bezoekje te brengen. Ze zijn hieronder te beluisteren. Ook in de parkings onder het Sint-

Pietersplein en aan de Savaanstraat zal een boodschap weerklinken. Er is ook weer een Spotify-

playlist om in de kermisstemming te komen.

Net zoals andere jaren is er tot slot een prikkelarme dag: op donderdag 30 maart worden het

geluid en het licht van de attracties vanaf 14 uur gedempt. Op de laatste dag is er ook weer

korting op de attracties.

Net zoals veel Gentenaars kijk ik altijd reikhalzend uit naar de foor. Of het nu
voor de botsauto's, de jetonnekes of de oliebollen is, elke generatie vindt er
wel iets naar zijn goesting. Het blijft een succesformule: vorig jaar was de
beste Halfvastenfoor ooit, we gaan opnieuw voor een recordeditie!
— Sofie Bracke, schepen voor Markten en Foren  
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Sofie Claeys, kabinet schepen Bracke, gsm 0499 69 42 71, e-mail sofie.claeys@stad.gent

Bevoegd

Alle informatie over de Halfvastenfoor: kermisplezier voor jong en oud

Sofie Bracke
Schepen van Economie, Handel, Sport en Haven, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, gsm 0473
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