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140ste ZUIDFOOR: EEN APARTE EDITIE
De traditionele Zuidfoor van Brussel komt eraan! Van 17 juli tot 22 augustus
staat voor de 140ste keer de beroemde Brusselse kermis met zijn
draaimolens, kraampjes en andere attracties opgesteld. In deze speciale
editie staan plezier én veiligheid centraal.

Op de Zuidlaan worden momenteel de eerste attracties opgebouwd: het lijkt alsof
je de smoutebollen nu al ruikt, alsof je de vrolijke kinderkreten nu al hoort … Jong
en oud kijken elk jaar uit naar de maand augustus, naar de niet te missen
jaarlijkse kermis, de Zuidfoor, de 140ste in de reeks. Zowel de Stad als de
kermisexploitanten hebben dit jaar één parool, één motto: plezier, maar dan
veilig, en de terugkeer van de foor vieren!

OOST, WEST, ZUID BEST!
We hebben wekenlang een lockdown beleefd. Bij iedereen brandt nu het
verlangen om even te ontsnappen, eropuit te trekken. Heel wat gezinnen hebben
dit jaar géén vakantie in het zuiden. Een uitstap naar Brussel, haar Zuid en haar
Zuidfoor, is dan een alternatief dat kan tellen! Brussel nodigt je uit om een dag of
een weekend lang je hoofdstad en zijn beroemde kermis te ontdekken.

"Veiligheid is en blijft het allerbelangrijkste. Alles werd tot in de puntjes
doordacht om de gezondheid voorbeeldig te garanderen, maar we willen
tegelijk het hart van Brussel laten opveren en herleven: onze hoofdstad moet
blijven bruisen zoals altijd, in alle veiligheid", zegt Fabian Maingain, schepen van
Economische Zaken van de Stad Brussel.



Eerste Grote Foor van België: het grote
evenement van de Brusselse zomer!
Na lange maanden van opsluiting en een zeer moeilijk jaar voor vele
economische sectoren, zijn de Stad Brussel en de foorkramers blij dat ze de
Zuidfoor, het echte kloppend hart van de Brusselse zomer, kunnen organiseren.
Het houden van de Foor sluit aan bij het economisch herstel dat wordt
nagestreefd met het door de Overlegcomité opgestelde zomerplan, dat de
deconcentratie van de openluchtactiviteiten mogelijk maakt.

Want laat er geen misverstand over bestaan, de aanwezigheid van dit grote
evenement betekent op zichzelf al een reële ondersteuning van de economische
activiteit.

In de eerste plaats voor de foorkramers die, na vele maanden gesloten te zijn
geweest, opgelucht de organisatie van deze eerste grote kermis in België
verwelkomen.

Maar ook voor vele economische spelers (hotels, winkels, enz.) die zullen genieten
van dit aantrekkingspunt en bestemming die veel Belgen, Brusselaars en
bezoekers aantrekt.

En niet voor niets, want er zijn niet minder dan 129 attracties en ritten over zo'n
twee kilometer sensatie en gedeeld plezier ...

"Na maanden van gebrek aan activiteit zijn we erg blij dat we weer aan de slag
kunnen en dat we onze passie voor de kermis met alle bezoekers kunnen delen",
verklaart Patrick De Corte, voorzitter van de Brusselse foorkramers.

Arts & Métiers is de nieuwe toegangspoort én
de uitbreiding van de Zuidfoor
Men zegt wel eens "ruimte is luxe", maar in de zomer van 2021 geldt vooral "ruimte
is veiligheid"! Daarom begint de Zuidfoor dit jaar al bij Arts & Métiers (het
Brusselse technisch en beroepsonderwijs), vlak naast de tramhalte.

De grootste attracties – zoals de XXL en de Turbine – waren bereid om naar hier te
verhuizen om de fans van de opwindendste avonturen op te vangen. Hierdoor is
het terrein waar de kermis plaatsvindt groter geworden: méér terrassen, méér
open ruimte en dus de best mogelijke voorwaarden om de onderlinge veilige
afstand tussen de mensen te respecteren.



PLEZIER MAKEN ZONDER RISICO'S TE NEMEN
Maar om het feest mooi te maken, moet het meer dan ooit rijmen op
veiligheid.

Dankzij de vooruitgang van de vaccinatie kan het leven worden hervat, maar om
ervoor te zorgen dat dit massale evenement goed verloopt, zijn er volkomen
nieuwe gezondheidsveiligheidsmaatregelen gepland!

Mondmasker dragen!

Conform de richtlijnen van de Overlegcomité geldt de verplichting om het
mondmasker te dragen in de volledige kermiszone, zowel voor de foorkramers
als voor de klanten.

4 zones | 8 poorten

Het plan van de foor is verdeeld in 4 zones. Elke zone zal worden afgebakend
door in- en uitgangen, waar stewards zullen worden gestationeerd om de
toegang te beheren, de verplichting tot het dragen van een mondmasker in
herinnering te brengen en te controleren en ontsmettingsgel en mondmasker uit
te delen aan degenen die zijn afgeleid. In het weekend en op feestdagen (dagen
waarop naar verwachting meer mensen komen) zullen er extra stewards
aanwezig zijn.

Circulatie

Wat de specifieke gezondheidsmaatregelen aangaat, zullen dezelfde
voorzieningen worden getroffen als voor de markten: de verplichting van
eenrichtingsverkeer en telling van de bezoekers voor een betere controle over
de circulatie.

Horeca

Het volledige HORECA-protocol is van kracht op de Zuidfoor.

Wegwijzers en constant hameren op veilig gedrag

Tot slot wordt maximaal ingezet op een optimale communicatie met het
publiek, wat nodig is om de kermis veilig te laten verlopen: er wordt een
specifieke bewegwijzering geïnstalleerd, met informatieborden die hameren op
de circulatierichting en op de veilige reflexen.

De attracties en andere stands

Overeenkomstig het ministerieel besluit zullen de kermisbezoekers het
vastgestelde protocol moeten respecteren, namelijk:



● respecteren van afstanden
● maximaal 8 personen per attractie, met uitzondering van kinderen onder

de 12 jaar
● het dragen van een mondmasker is verplicht en de foorkramers moeten

hun klanten hieraan herinneren
● de verstrekking van gel en de ontsmetting van de attracties vóór de

volgende klant zijn verplicht

Algemene maatregelen

● Het dragen van een mondmasker is op alle kermisattracties verplicht voor
al wie ouder is dan 12 jaar.

● Circulatierichting vastgesteld binnen elk van de 4 zones van de kermis;
● Elke attractie/stand moet ontsmettingsgel aanbieden.
● Alle uitbaters en hun personeel moeten bescherming dragen.
● Elke uitbater of werknemer die COVID-19-gerelateerde symptomen

vertoont, dient het kermisterrein te verlaten.
● Elke uitbater beheert en regelt de volkstoeloop bij de ingang van zijn

attractie.
● Geregeld verspreidt elke attractie via haar audiosysteem boodschappen

over de maatregelen.
● Elke structuur (hekken, zitplaatsen, toonbank, …) wordt geregeld ontsmet.

INTEGRATIE VAN DE KERMIS IN DE STAD

Schepen van Economische Zaken Fabian Maingain zet zich in voor de
duurzaamheid en de integratie van de Zuidfoor in de stad. Om tegemoet te
komen aan de bezorgdheid van sommige buurtbewoners en om een beter
evenwicht te vinden tussen het evenement in de openbare ruimte en de
leefbaarheid van de wijk, heeft de stad Brussel haar Kermis-reglement gewijzigd
om het beheer van de kermis te verbeteren. Daartoe zijn de volgende
maatregelen getroffen:

● Beperking van de openingsuren van de kermis: volledige sluiting om 24
middernacht in de week, om 1 uur in het weekend.

● Aanpassing van het Kermis-reglement aan de nieuwe geluidsvoorschriften:
geluidsniveaumeters zijn verplicht bij lawaaiige attracties, versterkte
muziek mag na 22.00 uur niet meer dan 75 dB bedragen

● Invoering van de reglementering voor wegwerpplastic, met een grote
sensibiliseringsactie op het terrein, om samen met de exploitanten
alternatieven te vinden en te voorzien.

● De Zuidfoor verbetert jaar na jaar zijn afvalbeheer. Vorig jaar recupereerden
de exploitanten al bijna 130 m³ karton (6 ophaalrondes per week). Voor
editie 2020 roepen we de exploitanten op om karton, pmd en restafval te
scheiden dankzij 5 sorteereilandjes die discreet worden opgesteld op het



kermisterrein. De bezoekers kunnen hun steentje bijdragen in deze
collectieve inspanning: zij worden uitgenodigd om hun pmd afzonderlijk
van hun andere afval te dumpen in een van de 50 afvalbakken op het hele
kermisterrein. Ook peukjes zullen afzonderlijk gerecycleerd worden. Deze
actie past in het kader van een partnerschap tussen Leefmilieu Brussel,
Net Brussel en de Stad Brussel.

EVENEMENTEN & PARTNERS

Dag van de zieke kinderen

Zoals elk jaar, zal de kermis zijn vrijgevigheid tonen. Op 10 augustus zal de dag
van de zieke kinderen plaatsvinden. Bij deze gelegenheid nodigen de
kermisexploitanten verschillende verenigingen uit naar de zUIDFOOR te komen
om van deze speciale dag te genieten, in aanwezigheid van de beschermheer van
de kermis.

De dagen met verlaagde prijzen

Zoals de naam al aangeeft, bestaan de dagen met verlaagde prijzen uit het
organiseren van een dag van foor door het verlagen van de prijzen van de
verschillende attracties. Ze zullen plaatsvinden op 3 en 22 augustus.

Een Clefs d'Or en partners bijeenkomst op de Foire du Midi

Op 27 juli worden de conciërges van de Clefs d'Or residenties uitgenodigd op het
kermisterrein om van de attracties te genieten alvorens hun namiddag voort te
zetten met andere activiteiten in het hart van de Stad.

DE SPONSOR

Ryad Mehry is een 28-jarige professionele bokser en WBA wereldkampioen. De
Brusselaar wordt beschermheer van de 140e Zuidfoor.

De titelhouder, die op zaterdag 17 juli in het Koning Boudewijnstadion zijn
WBA-wereldtitel in het lichtzwaargewicht (tussen 79,378 en 90,719 kg) verdedigt
tegen de Zuid-Afrikaan Kevin Lerena, de wereldkampioen van de IBO
(International Boxing Organization), heeft ermee ingestemd van zijn
aanwezigheid in Brussel gebruik te maken om beschermheer te zijn van dit niet
te missen Brussels evenement.

Hij zal aanwezig zijn om de kinderen te betoveren en te begeleiden tijdens de dag
van de zieke kinderen op 10 augustus.



ONZE MASCOTTE: KEVIN DE FORAIN

Kevin Van Doorslaer – alias 'Kevin de Forain' – is voor de vijfde keer de mascotte
van de Zuidfoor. Deze 40-jarige Belgische acteur groeide op in een
foorkramersfamilie en behoort daar zelfs tot de 7e generatie!

Op 20-jarige leeftijd ruilde Kevin het foorkramersleven in voor acteerlessen in
New-York. Hij speelde in heel wat Amerikaanse theaters en werkte mee aan
meerdere onafhankelijke filmproducties vooraleer naar België terug te keren. Hij
is ook de stem in de radiospots over de Zuidfoor.

PRAKTISCHE INFORMATIE

Van 17 juli tot 22 augustus

Elke dag open van 15u00 tot middernacht (12u00 voor eetkraampjes); in de
weekends en de avond voor feestdagen van 15 tot 1u00 uur.

Wil je álles weten? www.foiredumidi.be.

Toegang

De Zuidfoor ligt op de Zuidlaan, van de Hallepoort tot Arts & Métiers, vlak bij het
centrum van Brussel.

Door de invoering van eenrichtingsverkeer op het kermisterrein vormen Arts &
Métiers en de Hallepoort de belangrijkste ingangen tot de Zuidfoor.

Met de tram:

● lijn 51 of 82, halte Arts & Métiers
● lijn 3, 4 of 32, halte Lemonnier

Met de bus: lijn 46 of Noctis 13, halte Anderlechtsepoort.

Met de trein: Zuidstation (3 minuten te voet).

Met de metro: lijn 2 of 6, halte Hallepoort of halte Zuidstation.

Met de auto: parking Hallepoort (parkeren voor 3 euro tijdens de Zuidfoor – in de
week vanaf 15 uur; tijdens de weekends en op feestdagen de hele dag).

Met de Pcard+ "I Shop in Brussels" krijg je toegang tot het hele
Interparking-netwerk in Brussel. Vermijd wachtrijen aan de kassa's, rijd 7 dagen
op 7 en 24 uur op 24 de parkings in en uit, en krijg tot het einde van augustus 30
% korting op je parkeren. Gratis inschrijven via: brussels.pcard.be.

Met Villo!:

● Station nr. 40 Hallepoort (Zuidstraat 142)
● Station nr. 13 Lemonnier (Maurice Lemonnierlaan)
● Station nr. 51 Zuid-Fonsny (Engelandstraat)

http://www.foiredumidi.be/


● Station nr. 53 Zuidstation (Victor Hortaplein)

CONTACTEN

Schepen van de Economische Zaken van de Stad Brussel

Persvoorlichter van Fabian Maingain: Adelaïde de Patoul

0490 14 12 59

adelaide.depatoul@brucity.be

Comité van de foorkramers

Voorzitter: Patrick de Corte

0475 41 04 61

info@patrick-decorte.be
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