PERSDOSSIER
Namens het College van Burgemeester en Schepenen
van de Stad Brussel, een initiatief van de Schepen van
Economische zaken, Marion Lemesre

WE ZIJN WEER VERTROKKEN !
“Ik heb het genoegen de jaarlijkse
Zuidfoor aan te kondigen, die dit jaar
haar tenten opslaat van zaterdag 19
juli tot en met zondag 24 augustus
2014.
Over een lengte van bijna 2 kilometer,
van
de
Hallepoort
tot
de
Anderlechtsepoort, en
gedurende
meer dan een maand, kan u 130
attracties uitproberen, van klassiek
tot
sensationeel:
draaimolens,
schietstanden,
spooktreinen,
botsauto’s en achtbanen. Iedereen,
groot en klein, kan er wel iets naar
zijn gading vinden!
Vergeet zeker niet uw smaakpapillen
te verwennen met een luchtige
suikerspin, een lekkere pomme
d'amour of nostalgische smoutebollen.
Zoals elk jaar heeft de grootste
Brusselse kermis ook heel wat
verrassingen in petto: bekende peters,
nieuwe attracties, een Voetbaldag,
een artiestenparcours en nog veel
meer …

Dit bijzondere zomerevenement past
perfect in het sociale en economische
weefsel van de Stad en is een economische
en toeristische troef voor de uitstraling
van Brussel. Vorig jaar bezochten 1,5
miljoen mensen de foor!

Bijzondere aandacht gaat dit jaar naar het
comfort van de foorkramers, onder meer
door het invoeren van regelmatige
overlegvergaderingen. Een eerste positief
resultaat is de installatie van zeildoeken
op de afsluithekken om de veiligheid aan
de achterkant te verhogen.
Ik wil ook de media bedanken voor hun
enthousiaste medewerking aan deze 134ste
editie en wens u allen een spetterende
Zuidfoor toe!”.

Samen naar de Zuidfoor!
Marion Lemesre
Schepen van Economische zaken van de
Stad Brussel

DE PETERS VAN DE 134ste EDITIE
Lange Jojo

Jules Jean Vanobbergen werd op 6 juli 1936 in Brussel
geboren en is beter bekend als Lange Jojo of “le Grand Jojo”.

Lange Jojo is geen groentje en was achtereenvolgens reclame- en
striptekenaar, verkoper van jukeboxen, platenhandelaar en muzikant.
Pas toen hij begin jaren 70 ambiancemuziek begon te maken, werd Lange
Jojo geboren.
Zijn volkse liedjes, surrealistische teksten en originele tango’s kennen een
enorm succes. Hij baseert al zijn liedjes op hetzelfde principe: anekdotische
verhalen vertellen.
Er wordt zelfs verteld dat België dankzij zijn liedje « E viva Mexico » de halve
finale haalde tijdens het WK 1986 in Mexico. Maar wat we vooral zullen
onthouden, zijn feestnummers als "On a soif", "la petite bête à bon dieu" en
"Jules César".
Lange Jojo is een Belgisch icoon en vertegenwoordigt een zekere belgitude:
een bon vivant die altijd in is voor een grapje en ons eraan herinnert het

leven van de zonnige kant te bekijken.

Silvio Proto
Hij werd ontdekt dankzij zijn uitstekende
prestaties bij RAA La Louvière, waarmee hij de
Beker van België binnenhaalde.
In 2005 vervoegt hij de ploeg van RSC
Anderlecht, waarmee hij 6 maal Belgisch
kampioen wordt en een keer de Beker van België
wint.
In 2012 haalt hij de derde plaats in het
klassement voor de Gouden Schoen, na Vossen en
Mbokani. Het was al verschillende jaren geleden
dat een doelman nog zo hoog eindigde.
In 2013 eindigt hij opnieuw derde voor de
Gouden Schoen, maar kaapt hij de titel Keeper
van het Jaar weg. Hij beëindigt zijn seizoen
2013-2014 met een nieuwe titel Belgisch
Kampioen en eindigt als tweede doelman in de
Jupiler Pro League, na Matthew Ryan.

Palmares
Belgisch Kampioen in 2006, 2007, 2010, 2012,
2013 en 2014 met RSC Anderlecht.
Winnaar van de Beker van België in 2003 met RAA
Louviéroise
Winnaar van de Beker van België in 2008 met RSC
Anderlecht.
Winnaar van de Belgisch Supercup voetbal in
2006, 2007, 2010, 2012, 2013 met RSC
Anderlecht

Persoonlijke onderscheidingen
Doelman van het jaar in 2005 met RAA
Louviéroise en in 2012 en 2013 met Anderlecht.
Mooiste doelpunt van het jaar in 2009 met
Germinal Beerschot.
Winnaar van de trofee VOOfoot-DH Speler van
het Jaar 2013 met RSC Anderlecht.

Van 19.07 tot 14.08, alle dagen van
15u tot 1u, tijdens het weekend en
aan de vooravond van feestdagen
van 15u tot 2u. Verminderd tarief
op zaterdag 23 augustus en zondag
24 augustus.

Op www.zuidfoor.be vindt u een
volledig plan van de attracties terug
en kan u de terreinen virtueel
bezoeken om niet alleen uw
favoriete attracties terug te vinden,
maar ook de mobiele politiepost, de
dichtstbijzijnde metrostations, de
straatnamen,…

EXCLUSIEF
DE VOETBALDAG BEGIN AUGUSTUS : DE SPELERS
VAN PAARS-WIT OP DE FOOR !
Dit jaar zullen de spelers en de trainer van Sporting
Anderlecht onze foor opnieuw vereren met een
bezoek tijdens de speciale voetbaldag.

De spelers zullen per bus naar de foorterreinen
komen en halt houden voor het beroemde
Reuzenrad.

NIEUWE AFDEKZEILEN
Op vraag van de Schepen van Openbaar Onderwijs,
Jeugd en het Jonge Kind, Faouzia Hariche, hebben de
Académie Royale de Beaux-Arts (ARBA) en het Centre
des technologies avancées (CTA) voor infografie en de
grafische industrie, dat verbonden is aan het Institut
Diderot, actief deelgenomen aan de versiering van de
privéruimte van de foorkramers, door werken van hun
studenten ter beschikking te stellen.

Deze werken zijn bijzonder omdat ze aansluiten bij
de uitbreiding van de activiteiten van de Académie
des Beaux-Arts naar gedrukte beelden op groot
formaat. Er werd hun dus een grote uitdaging
toevertrouwd:
beelden
ontwerpen
voor
de
afdekzeilen van de Heras-hekken die het terrein
afbakenen achter de attracties, waar de foorkramers
hun intrek hebben genomen.

Presentatie van de werken:
Een Jury van de Academie heeft 22 bewerkte beelden
geselecteerd om op groot formaat te worden
afgedrukt, 12 beelden met variaties op de afkorting
« TYPO » (voor Typografie) en 10 opmerkelijke foto’s.
Alle beelden werden afgedrukt in het Centre des
Technologies avancées.
Dankzij deze oefening, op een formaat van 1m30 op
1m70, krijgen studenten een initiatie prepress en
worden ze geconfronteerd met verwachtingen van
professioneel niveau. Voor de artiesten is het een
kans om hun werk op een nuttige manier in de kijker
te zetten.

Voor de Stad Brussel is het altijd een genoegen om
studenten in opleiding te betrekken bij de organisatie
van evenementen en te zien hoe er synergieën
ontstaan tussen de verschillende diensten van de Stad.
Daarom willen wij volgende personen bedanken het
team van de ARBA, de verantwoordelijken van het CTA
en de studenten die aan het project hebben
meegewerkt

NIEUWE ATTRACTIES
De Terror Factory
Deze nieuwe attractie wordt in primeur voorgesteld in
Brussel ! De Terror Factory werd ontworpen door een
scenarist van horrorfilms en deels in Europa, deels in
de Verenigde Staten opgebouwd.
Met een treintje wordt u een verlaten fabrieksloods
ingereden, en dan begint de nachtmerrie : hou je vast
want de monsters en spoken komen van overal !

De Challenger
Stap in één van de twee ruimteschepen en ontdek
Brussel ondersteboven tijdens de dolle rit!
Gegarandeerd sterke emoties!

Jungle party
In een ontspannen en vrolijke sfeer mag je bananen
komen gooien naar de apen in de jungle. Amuseer je
rot en win je favoriete dier in knuffelformaat!

Rio rapidos
De grootste mobiele waterattractie in de Benelux is
terug op de Zuidfoor.
Geniet van een bewogen rafting-parcours in één van
de drijftonnen!

Het middeleeuws kasteel
Deze mythische attractie werd volledig omgebouwd.
Ontdek nu het nieuwe hindernissenparcours en griezel
erop los!

DE KLASSIEKERS
19 JULI- OFFICIËLE OPENING VAN DE FOOR
Mis de officiële opening van de Zuidfoor niet: op
zaterdag 19 juli 2013 om 15u in aanwezigheid van
Lange Jojo, Silvio Proto en de kandidaten Miss Brussel
2014.

Manneken Pis zal uitgedost worden in het beroemde
Pierrot-pak, het symbool van de foorkramers. Dit pak
werd in 2003 door de Brusselse foorkramers
geschonken. Niet te missen!

Twee kleine toeristentreinen met een honderdtal
plaatsen zullen de genodigden (de officiële
vertegenwoordigers, het promotiecomité van de
foorkramers,…) van de Grote Markt naar de Hallepoort
voeren.
Zoek zeker ook een goed plaatsje voor de originele
show « De Wereldwandelaar » van Marjolein Wagter.

De animatie wordt verzekerd door de muzikanten van
de « Harmonie van de Politiekorpsen van Brussel» en
de « Kermisfanfare ». Er wacht u een wandeling van
meer dan twee uur, met enkele ontspannende en
vermakelijke pauzes.
Op deze openingsdag kijken de foorkramers echter het
meest uit naar het eerbetoon aan de foorkramers die
voor het vaderland gevallen zijn tijdens de twee
wereldoorlogen, aan de voet van « Pierrot ».
Pierrot kreeg een standbeeld op de Luchtvaartsquare
aan de Poincarélaan, ter ere van alle leden van de
nomadische
gemeenschap
(foorkramers,
circusartiesten, enz.) die gestorven zijn voor hun
vaderland. Het werk van de Victor Voets ( 1898-1939)
werd in 1924 opgericht en zal de hele kermis lang
waken over de 130 foorkramers.

De gemeentelijke stoet zal de wandeling openen en zal
zeker even halt houden bij het traditionele Reuzenrad
om Brussel van bovenaf te bekijken.

21 JULI – DE BELGISCHE NATIONALE
FEESTDAG
Op zondag 21 juli 2013 vieren de foorkramers,
zoals alle Belgen, de nationale feestdag! Er zullen
kleine driekleuren worden uitgedeeld.

31 JULI- DE DAG VAN DE ZIEKE KINDEREN
Elk jaar slaan de foorkramers van de Zuidfoor de
handen in elkaar om zieke kinderen een
ontspannende dag te bezorgen.
Op woensdag 31 juli, van 14u tot 17u, komen een
dertigtak kinderen van de vzw Smiles en een
twintigtal kinderen van het Kinderziekenhuis
Koningin Fabiola een dagje genieten op de kermis
van Brussel.
Sinds 1999 is Smiles actief in de begeleiding van
kinderen die aan AIDS lijden en verzorgd worden
op de dienst Pediatrie van het UZ Sint-Pieter.

Smiles werkt rond drie basisdoelstellingen :
•

Het dagelijkse welzijn van de kinderen
verbeteren door zieke adolescenten te
laten deelnemen aan Europese colloquia,
zodat
ze
hun
ervaringen
kunnen
uitwisselen et andere jongeren die aan
deze ziekte lijden; door therapeutische
vakanties
te
organiseren,
gezellige
samenkomsten in het ziekenhuis …

•

Het
medische,
psychologische
en
verzorgende team bijstaan om de kinderen
en hun familie een aan de complexiteit
van de ziekte aangepast kader te bieden
en het team de mogelijkheid te bieden de
nodige ondersteuning te organiseren.

•

Het klinisch onderzoek, dat noodzakelijk is
voor een betere toepasbare zorg,

steunen.

Het hoofddoel van Smiles is een antwoord te bieden
op noden die buiten het kader van de openbare
financiering vallen, om met HIV besmette kinderen
op de dienst van Professor Jack Levy van het UZ
Sint-Pieter zo optimaal mogelijk te omkaderen.

Daarom organiseert Smiles het hele jaar door
verschillende evenementen. Kijk voor de planning
op www.operationsmiles.be

TIPS
De dagen aan verminderd tarief zijn dit jaar
gepland op zaterdag 23 en zondag 24 augustus. Op
deze dagen kan u de attracties uitproberen aan
verminderde prijzen. Kortingen gaan van minstens
20% tot 40%!
Nieuw dit jaar : bij aankoop van 10 tickets ontvangt
u gratis een badge van de Zuidkermis! U vraagt
gewoon een getrouwheidskaart bij de deelnemende
foorkramers en als u 10 stempels heeft verzameld,
kan u uw badge komen afhalen! Aanbod geldig van
19 juli tot en met 24 augustus zolang de voorraad
strekt.

Draai niet langer rondjes! In de parking van de
Hallepoort kan u parkeren voor slechts 3€! Meer
dan 500 parkeerplaatsen staan tot uw beschikking
van maandag tot en met vrijdag, vanaf 15u en op
zaterdag, zondag en feestdagen een volledige dag.
Parking Hallepoort : Waterloolaan 103 – 1000 Brussel
portedehal-halleport@interparking.com
www.interparking.com
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VEEL DANK AAN DE PARTNERS DIE HEBBEN MEEGEWERKT
AAN HET SUCCES VAN DE ZUIDFOOR!

