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Covid-19 en Beurs van Libramont 

Een ongekende gezondheidscrisis treft de wereld. We worden hier allen in ons dagelijks 

leven door beïnvloed. 

Eerst en vooral denken wij aan alle mensen die dit reeds op een brutale manier 

moesten beleven. Wij wensen aan allen ons medeleven te betuigen.  

Wij willen ons ook dankbaar tonen ten opzichte van alle vrouwen en mannen die 

dagelijks, ten dienste van de maatschappij en de samenleving, aan het werk blijven om 

ons te verzorgen en te voeden. 

Zowel de gezondheidszorg als de landbouw zijn essentieel. Werken als dokter, 

verpleger of landbouwer, dat zijn niet alleen beroepen, het zijn sociale missies. 

In alle bescheidenheid willen deze mensen niet als helden worden beschouwd. “Wij 

doen gewoon ons werk”, zeggen ze.  

VAN HARTE DANK aan alle mensen die in deze heel moeilijke omstandigheden hun 

werk doen !  

 

Wat zal de situatie einde juli zijn ? 

Dat weet nu niemand nu met zekerheid. 

Wat we wel weten :  

We zullen de nodige maatregelen treffen om de veiligheid van allen te verzekeren en de 

door de regering getroffen vereisten en aanbevelingen na te leven.  

Op dit moment zijn onze kantoren gesloten en werkt het hele team van thuis uit.  Wij 

blijven beschikbaar per mail naar info@foiredelibramont.com  

Wij zijn momenteel niet van plan om de Beurs te annuleren, maar we werken wel aan 

een ALTERNATIEF PLAN, in geval de aanbevelingen van de regering niet zouden 

toelaten om de beurs het laatste weekend van juli te organiseren.  

Van zodra hierover een beslissing wordt genomen, zullen wij u zeker via alle 

beschikbare communicatiekanalen (website, social media, telefoon, …) op de hoogte 

stellen.  

Wij wensen en hopen dat uzelf, uw familieleden, uw vrienden en uw collega’s gezond 

blijven !  

Laten we samen optimistisch uitkijken naar betere tijden !  

#StayHome#StaySafe#SavetheSummer 
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