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WE ZIJN WEER VERTROKKEN!
De traditionele Zuidfoor zal zich
van 14 juli tot 19 augustus opnieuw
vestigen tussen de Hallepoort en
Anderlechtsepoort. Er zullen niet
minder dan 130 attracties op de bijna
2km lange strook staan. Tussen de
attracties zitten ware klassiekers maar
ook dingen voor adrenalinezoekers:
het schietkraam, de spooktrein, de
botsauto’s en zelfs achtbanen.
“Wederom zullen de foorkramers en de
Stad Brussel de handen in elkaar slaan voor het organiseren van dit groots feestelijk en
gezellig evenement”, zegt een blije schepen van Economische zaken, Marion Lemesre (MR).
Smoutebollen, kandij appels, suikerspinnen, frieten : al dit lekkers kan je vinden op
de Zuidfoor!. Ook dit jaar zal je weer kunnen proeven van de overheerlijke “Sauce
Kermesse” op je frietjes. De frietsaus werd gecreëerd door 3-sterrenchef Pierre Wynants
van Comme chez Soi.
Net zoals bij alle grote evenementen in de Stad Brussel wordt de veiligheid op de
Zuidfoor versterkt door de plaatsing van betonblokken rond het terrein. Een tijdelijk
commissariaat ter plaatse verzekert een permanente aanwezigheid van de ordediensten.
Voor een aangenamere omgeving wordt bijzondere aandacht geschonken aan de netheid:
de 70 vuilnisbakken op het terrein worden dagelijks geledigd. Straatvegers komen ook
dagelijks het terrein onderhouden

PRAKTISCHE INFORMATIE
Van 14-07 t.e.m. 19-08
Elke dag van 15u tot 1u .
Tijdens het weekend en op de vooravond van feestdagen van 15u tot 2u.
Dagen aan Verminderd Tarief: zaterdag 18 en zondag 19 augustus.
U vindt alle informatie terug op onze website: www.zuidfoor.be
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DE PRIMEURS
Een gratis pendelbus tussen de Zuidfoor en “het Smurfenavontuur”
Deze zomer zijn de blauwe mannetjes de eregasten
op de Foor! Voor de gelegenheid zullen de Free
Shopping Bussen de Foor, de handelswijken in het
centrum en “het Smurfenavontuur” op de Heizel
met elkaar verbinden. “Met deze gratis pendelbus
krijgen families de kans om meerdere ludieke
activiteiten op één dag te combineren: de attracties
op de Zuidfoor, het Smurfenavontuur, gaan
shoppen, en het ontdekken van het centrum van de
stad. Dit initiatief is vooral interessant voor mensen
die hun auto op de Heizelsite parkeren of voor zij
die met de trein naar Brussel komen”, zegt de
schepen van Economische Zaken Marion Lemesre.
Die aan de basis ligt van het initiatief in
samenwerking met ING.
De elektrische pendelbussen zullen van 16 juli tot 18 augustus elke namiddag (behalve op
maandag) tussen 13u30 en 18u30 de volgende lus maken: Heizelsite, De Wand, SintKatelijne, Zuidfoor (ter hoogte van de Blaesstraat), Centraal Station.

Nieuwe attractie
De Top of the World
Meer dan een gewone draaimolen. Deze attractie stuurt de
bezoekers 60m hoog de lucht in. De gelegenheid om de Zuidfoor
vanuit een ander perspectief te ontdekken!
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DE PETERS VAN DEZE 138E EDITIE
Mourade Zeguendi
De Belgisch-Marokkaanse acteur heeft in verschillende
succesfilms gespeeld zoals: Dikkenek, Taxi 4, Go Fast,
JCVD, Les Barons, enz. Momenteel vertolkt hij de
hoofdrol in de Belgische serie “Le Champion”.
“Ik ben in deze stad geboren en zover ik mij kan herinneren
maakt de Zuidfoor hier deel van uit”, legt de acteur uit die
talrijke herinneringen aan de Foor overhoudt. “Ik heb hier
jaren rondgelopen en op verschillende attracties gespeeld.
Mijn eerste kus was op de Zuidfoor ... alsook mijn eerste
afwijzing”, zegt hij al lachend.
“Ik herinner mij nog dat ik uren doorbracht in het glazen doolhof om mezelf te bekijken in de
vervormende spiegels. Het leek alsof ik gespierd was net zoals na het boksen. Ik herinner mij
ook nog dat ik op mijn broer schoot met een kermisgeweer. Kortom ik ben een kind van de
Zuidfoor en daar ben ik fier op. Bovendien ben ik blij er nu peter van te zijn!”

Mascotte Kevin le forain
Kevin Van Doorslaer – alias Kevin de forain – is voor het
derde jaar op rij de mascotte van de Zuidfoor. De 37-jarige
Belgische acteur groeide op in een foorkramersfamilie.
Op 20-jarige leeftijd verliet Kevin het foorleven om
acteerlessen te volgen in New York. Nadat hij speelde in
verscheidene Amerikaanse theaterstukken en deelnam in
meerdere onafhankelijke filmproducties is hij teruggekeerd
naar België om aan een filmscript te werken die hem sinds
lange tijd nauw aan het hart ligt: het verhaal van een
foorkramersfamilie die door Europa reist.
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TIPS
Dagen aan Verminderd Tarief
De dagen aan Verminderd Tarief vallen dit jaar op
zaterdag 18/8 en zondag 19/8. De kortingen gaan
van 20% tot 40%.

Kortingsbonnen
Talrijke foorkramers bieden ook kortingsbonnen
aan op hun attractie. U vindt ze op www.kermisfeest.be.

Parkeren aan Verminderd Tarief
Draai niet langer rondjes! Bij Interparking
Hallepoort parkeren bezoekers voor slechts 3 € vanaf 15u gedurende de week, en de hele
dag op weekends en feestdagen.
Parking Hallepoort: Waterloolaan 103 - 1000 Brussel - www.interparking.com
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BEREIKBAARHEID
De Zuidfoor bevindt zich op de Zuidlaan, tussen de Hallepoort en de Anderlechtsepoort. Het
ligt op wandelafstand van de Grote Markt.
Met de bus: Lijnen 46 en Noctis 13, halte Anderlechtsepoort
Met de Free Shopping Bus: De halte bevindt zich ter hoogte van het kruispunt
Blaesstraat/Zuidlaan. De gratis pendelbussen zullen van 16 juli tot 18 augustus elke
namiddag (behalve op maandag) tussen 13u30 en 18u30 rijden. Met deze bussen wordt ‘het
Smurfenavontuur’ op de Heizelsite verbonden met De Wand, Sint-Katelijne en het Centraal
Station. Elke 20 zal er een bus zijn.
Met de tram:
- lijnen 51 en 82, halte Anderlechtsepoort of halte Bodegem
- lijnen 3, 4 en 32, halte Lemonnier
Met de trein: Zuidstation (3 minuten te voet).
Met de metro: lijnen 2 en 6, halte Hallepoort of halte Zuidstation.
Met de auto: parking Hallepoort (bezoekers parkeren voor slechts €3 vanaf 15u gedurende
de week, en de hele dag op weekends en feestdagen). Overdag is de Hallepoorttunnel
opnieuw geopend.
Met Villo :
-

Station nr. 40 Hallepoort (Zuidlaan 142)
Station nr. 13 Lemonnier (Maurice Lemonnierlaan)
Station nr. 51 Zuid Fonsny (Engelandstraat)
Station nr. 53 Zuidstation (Victor Hortaplein)
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DE HOOGTEPUNTEN
14 juli – De openingsstoet
De officiële opening van de Zuidfoor vindt plaats op zaterdag 14 juli
in aanwezigheid van alle verkozenen. Op die dag wordt Manneken
Pis uitgedost in het beroemde Pierrot-pak, het symbool van de
foorkramers.
De openingsstoet vertrekt om 15u aan de Hallepoort. Met
artiesten, steltenlopers en de kandidates voor de verkiezing van
Miss Brussel is de feeststemming verzekerd. Zoals de jaarlijkse
traditie het betaamt zorgen de Harmonie van de Politiekorpsen van
Brussel en de Kermisfanfare voor muziek.
De stoet doorkruist het terrein van de Kermis gedurende bijna 2 uur, met enkele pauzes op
verscheidene locaties.
Tijdens deze wandeling wordt even halte gehouden voor het eerbetoon aan de foorkramers
die voor het vaderland gesneuveld zijn tijdens beide wereldoorlogen. Op de
Luchtvaartsquare aan het standbeeld Pierrot wordt een bloemenkrans geplaatst. Het werk
van Victor Voets (1898-1939) werd opgericht in 1924 ter ere van alle leden van de
nomadische gemeenschap (foorkramers, circusartiesten, enz.) die gesneuveld zijn voor hun
vaderland.

15 juli- WK-finale
De foorkramers hebben een verassing
voorzien als de Belgen wereldkampioen
worden!

21 juli – Nationale Feestdag
Op 21 juli vieren de foorkramers, zoals alle
Belgen, de nationale feestdag! Er worden op
die dag dan ook kleine driekleuren uitgedeeld.
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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 donderdag 2 augustus
kunnen meer dan 100 kinderen van
14u30 tot 17u zich uitleven op de
kermis van Brussel.
Zes verenigingen zetten zich dagelijks in
om het leven van deze kinderen te
bevorderen of om onderzoek te financieren.
Justine For Kids biedt ondersteuning aan zieke kinderen in België.
Het team organiseert het hele jaar door verscheidene recreatieve
activiteiten (uitjes, reizen,…), en financiert en ontwikkelt de
organisatie projecten rond hospitalisatie, steun aan de gezinnen
en onderwijs
Op lange termijn wil de vereniging een vakantieverblijf bouwen zodat gezinnen met een ziek
of een gehandicapt kind er even kunnen uitblazen.
www.justineforkids.be

Sinds 1999 is Smiles actief in de begeleiding van kinderen die aan
HIV lijden en op de dienst Pediatrie van het UZ Sint-Pieter worden
verzorgd.
Smiles biedt financiële ondersteuning aan jonge patiënten zodat ze
optimaal worden verzorgd. Hiervoor organiseert de vereniging heel het jaar door diverse
evenementen. U vindt de agenda terug op de website www.operationsmiles.be

De Constant Vanden Stock Foundation biedt op verschillende
manieren hulp aan zieken (in het bijzonder kinderen),
gehandicapten, of sociaal uitgesloten personen.
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De vzw Sauvez Mon Enfant bestaat uit een team vrijwilligers die het
dagelijkse leven van de kleine patiënten en het personeel van de
Dienst Intensieve zorgen en Spoedgevallen van het Universitair
Kinderziekenhuis Koningin Fabiola proberen te verlichten.
Elk jaar reikt de vzw de Marnef-prijs, ter waarde van 4500 euro, uit
aan een project ter verbetering van de zorgverlening in het
ziekenhuis.
www.sauvezmonenfant.be
De vereniging Debout avec un handicap invisible zet zich in voor
kinderen die lijden aan zeldzame ziektes, in het bijzonder kinderen
met het Ehlers-Danlos Syndroom (EDS), een genetische aandoening
gekenmerkt door een stoornis van het bindweefsel. Deze organisatie
vecht voor een betere zorgverlening van deze kinderen en vormt een
aanspreekpunt voor patiënten die door een onzichtbare aandoening getroffen zijn.
De vzw GESED spant zich in voor kinderen met het Ehlers-Danlos
Syndroom (EDS). De organisatie verzamelt fondsen voor
onderzoek, verstrekt informatie aan gezinnen, sensibiliseert artsen,
het publiek en instanties voor een betere kennis van de ziekte. In
de afgelopen twee jaar heeft de vzw twee cheques ter waarde van
10.000 euro geschonken aan wetenschappelijk onderzoek.
www.gesed.com
De missie van Bikers For Children is een lach te toveren op de
gezichten van zieke of gehandicapte kinderen. Deze vereniging geeft
financiële ondersteuning aan projecten van andere vzw’s in heel
België (zoals Justine For Kids, Smiles, Pinocchio et Adémar) en
organiseert motorritjes, uitstappen naar Disneyland en heel wat
andere activiteiten voor jonge patiënten. Hun motto : A Biker For A
Smile.
Volg alle acties op hun Facebook-pagina www.facebook.com/Bikers.for.Children/
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CONTACT:
Kabinet Economische Zaken van de Stad Brussel
Persvoorlichters van schepen Marion Lemesre:
-

Lisa Saoul: 0485 71 14 51 - lisa.saoul@brucity.be

-

Jonas Clottemans: 0474 40 63 35 - jonas.clottermans@brucity.be

Foorkramerscomité
-

Voorzitter: Patrick de Corte - 0475 41 04 61 - info@patrick-decorte.be

Verenigingen voor Zieke Kinderen
-

Smiles: Monique Kuborn – 02 374 01 23 - monique.kuborn@operationsmiles.be

-

Justine for Kids: Joelle Leemans – 01 41.09.00 - jo@justineforkids.be

-

Sauvez mon Enfant: Pr. Dominique
albert.kestemont@hotmail.com

-

Debout avec un handicap invisible: Marylin Legat –

-

GESED: Christelle Hemelhof – 0476 28 46 33 – contact@gesed.com

-

Bikers for Children: Eric Moens – 0475 48 18 00 - eric@bikers-for-children.com

Biarent

–

0473

68

25

97

-

10

