s
i
m
r
e
k
Zomer rk
a
p
t
n
a
b
a
r
B
t
e
in h

30 juni 2021

Voordeel voor
jong & oud
De kortingsbonnen voor de verschillende attracties, met veel voordeel voor jong en oud, worden dit
jaar uitgedeeld bij de ingang van het
kermisterrein. Wij wensen iedereen
heel veel plezier op de kermis!

Hoe druk is het op
de kermis? Check
de Druktemeter
voor vertrek

Openingswoord door
burgemeester De Vries
Burgemeester Miranda de Vries: “Na een lange lockdown gaat onze
leefwereld stapje voor stapje weer een stukje open. We kunnen elkaar weer
meer ontmoeten en eropuit gaan om leuke dingen te doen. Dat hebben
we allemaal zo gemist! Natuurlijk hadden we het liefst gewild dat we de
zomerkermis als vanouds in het centrum zouden kunnen organiseren.
Ook voor de horecaondernemers in het centrum. Dat hebben we goed
afgewogen maar dat is dit jaar helaas nog niet mogelijk. Samen met
kermisexploitanten is nu deze tussenoplossing bedacht. Dankzij de inzet
van veel enthousiaste medewerkers kunnen we onze inwoners nu toch een
compacte maar gezellige zomerkermis aanbieden.”
De zomerkermis wordt dit jaar
in het Brabantpark gehouden
van vrijdag 2 juli tot en met 7 juli.
Samen met de Kermisexploitanten
hebben we een mooie mix gemaakt
van 37 verschillende attracties,
behendigheidsspellen en eet- en
snoepgelegenheden zodat we ook dit
jaar heerlijk kunnen genieten van de
kermis. Op het kermisterrein geldt de

ATTRACTIES
1

Babysport

2

Boosterspeed

3

Showtime

4

Swing Bob

5

Spookhuis

6

American Wipp

7

Euroball

8

Jumbo

9

Bootjesmolen

10

Voetbalspel

11

Beach Jumper

12

Italiaans Schepijs

13

Mini Cars

14

Polyp

15

Foto Schietsalon

16

Buggy Ride

17

Mega Lunapark

18

Lucky Duck

19

Lucky Cranes Play Station

20

Bussensport

21

Suikerspin

22

Trap-door

23

Pusher Palace II

24

Grand Carousel

25

Apollo Jackpot

26

Kop van Jut

27

Autoscooter

28

Camel Race

29

Breakdance Part II

30

Lijntrekspel

31

Snack

32

Nougat Suikerwerken

33

Gebakskraam
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34

Swink Grill

35

Spaanse Churros/Chips on a Stick

36

Paling en Vis

37

Auga Blast

1,5 meter onderlinge afstandsregel.
Laten we ons daar samen aan
houden.
Zwaaien en Zwieren
Iedere dag kan er gezwaaid en
gezwierd worden in de Booster,
Showtime, de Botswagens, de
Breakdance, het Spookhuis en in
nog veel meer stoere attracties.

Ook voor de kinderen is er spanning
en sensatie in draaimolen Le
Grand Carrousel, de buggy’s, de
bootjesmolen en natuurlijk het
Lunapark. Wie een kansje wil wagen
kan terecht bij de verschillende
amusementsattracties.
Iets te eten halen?
Op de kermis is er natuurlijk
ook voldoende te snacken bij
de foodkramen. Van oliebollen,
poffertjes, vis, suikerspin, Spaanse
churros, frietjes, braadworst, ijs en
kaneelstokken. Eet smakelijk!
Er zijn geen terrasjes op de
kermis want we hopen dat de

kermisbezoekers na afloop
gezellig gaan nagenieten op de
terrassen van onze Etten-Leurse
horecaondernemers.
Openingstijden
De kermis opent op vrijdagmiddag
om 15.00 uur en op zaterdag tot en
met woensdag om 13.00 uur. De
sluitingstijd is alle dagen om 24.00
uur.
Niks missen?
Volg alle nieuwtjes over de kermis op
facebook en mis niks:
www.facebook.com/kermisinettenleur

Natuurlijk wil je niet, of niet te lang,
in de rij staan voor het kermisterrein. Check daarom voor je vertrekt
de Druktemeter op onze website
via www.etten-leur.nl/druktemeter.
Zo zie je of het rustig is (groen),
een beetje druk (oranje) of heel
druk (rood). We geven daarbij een
advies. Zo kun je zelf bepalen of je
de drukte en lange wachttijden wilt
vermijden en je bezoek even uitstelt
of verzet naar een ander moment.
Niet druk: Kom gerust, houd 1,5 m
afstand.
Beetje druk: Houd rekening met
een wachttijd.
Druk: Kom op een ander moment.
Hoe werkt de Druktemeter?
Medewerkers van de gemeente
zijn op de kermis aanwezig. Als ze
zien dat het drukker wordt, geven
zij op een plattegrond van EttenLeur de kleur oranje of rood. Of als
de drukte afneemt: van rood naar
oranje naar groen. Er worden geen
gegevens van bezoekers geregistreerd of opgeslagen.

Bereikbaarheid
en parkeren
We vragen de bezoekers van de
kermis om zo veel mogelijk te voet
of per fiets naar het Brabantpark
te komen. Voor de fietsen is een
fietsenstalling gemaakt op de parkeerplaats aan de Couperuslaan.
Tijdens de Kermis is de parkeergarage in het centrum van Etten-Leur
iedere dag extra geopend tot 00.30
uur. In het weekend mogen fietsen
en auto`s ook geparkeerd worden
bij de KSE.

www.facebook.com/kermisinettenleur

