Geen zomer die deze naam waardig is zonder de Zuidfoor!
Daar gaan we dan, daar gaan we weer, de traditionele Zuidfoor - reeds 139 een vaste waarde
in Brussel - hervat van 13 juli tot 18 augustus zijn verblijf tussen de Hallepoort en de
Anderlechtsepoort.
Het is een traditie die geworteld is in de geschiedenis van elk van ons in Brussel; wij allen,
alle generaties samen, hebben herinneringen aan dit essentiële zomerevenement.
Ook voor de foorkramers is het een evenement dat het hele jaar door van vader op zoon
plaatsvindt. Daarom hebben we besloten om ze te eren. Meestal achter de schermen stemden
ze er deze keer mee in om het spel te spelen en plaatsen zichzelf op het voorplan.
En het zal niet de enige première van de kermis zijn, aangezien we de allereerste Meter van
het evenement verwelkomen, die emotie, moderniteit en vernieuwing belichaamt.
Tot slot stellen wij u de nieuwe beroepen en de essentiële klassiekers voor, om af te sluiten
met de verbintenissen die Stad Brussel is aangegaan om van de Zuidfoor een steeds betere
viering te maken.
De nieuwe Schepen van Economische Zaken, Fabian Maingain (DéFI), is verheugd: "Ik ben
zeer gehecht aan de Zuidfoor; zoals iedereen in Brussel, kom ik hier van kleins af. De
duurzaamheid en de optimale integratie ervan in het stedelijk weefsel zijn mijn belangrijkste
doelstellingen, om het in de toekomst te kunnen garanderen en om de traditie voor alle
toekomstige kinderen en kleinkinderen te kunnen voortzetten".

The kids are back in town!
De slogan van dit jaar geeft de kinderen, die de ziel van de kermis zijn, een prominente plaats.
Hun gelach, hun vreugde, hun verwondering is zowel de bron als het doel van de Zuidfoor.
Van de spanning van de loterijspelen, tot de trots om een spookhuis of de Rotor aan te durven,
de geneugten van een suikerspin of de niet te missen smoutebollen met de snelheid van een
sensationele attractie, ze worden de geneugten die er te vinden zijn nooit beu.
En dat geldt ook voor onze foorkramers, trouw aan de afspraak met hun mooie en
indrukwekkende attracties jaar na jaar, generatie na generatie. Ja, ook zij zijn terug, met hun
deel van de kindertijd intact en hun eeuwenoude tradities.
Daarom hebben we besloten om ze dit jaar onder de aandacht te brengen. Meestal stellen ze
het plezier van anderen op de eerste plaats en werken ze graag achter de schermen voor het
geluk van iedereen. Maar wie kan er prat gaan op zo'n traditie, zo'n kwaliteitsvol ambacht dat
zo ver teruggaat dat weinigen zich kunnen herinneren wanneer hun familie voor het eerst voor
de kermislevensstijl koos? In een tijd waarin alles zo snel verandert, belichaamt de loyaliteit
en het engagement van de kermissen een zekere waarde, een kwaliteitsvol vermaak, een
overdracht van herinneringen die ons verbindt met onze eigen geschiedenis, met onze jeugd,
met die van onze ouders en die van hen.
Om ze te vieren, vindt u 10 artistieke portretten van kunstenaar Martine Zunini,
gespecialiseerd in portretten die de schoonheid, de oorsprong en de aanwezigheid ervan in
detail in vraag stellen, ging ze op zoek naar de kermissen op hun grondgebied, waarbij ze
zowel de persoon als zijn werk op de achtergrond in de verf zette. De essentie van de kermis
wordt benadrukt door deze delicate mix van individuen en attracties, waardoor de trots van dit
nog steeds te weinig bekende beroep tot uiting komt.
Het is ook, onder de verschillende gefotografeerde kermissen, een gelegenheid om hulde te
brengen aan Denis Delforge, een sleutelfiguur op de kermis, waarvan we dit jaar afscheid
hebben moeten nemen. Het verlies van deze vader van twee kinderen, die door iedereen werd
gewaardeerd, wordt diep gevoeld door allen die de kans hebben gehad om hem te kennen.
Erfgenaam van een bekende familie van foorkramers, is het ook aan hem dat we denken
wanneer we dit leven vol dromen en helaas ook risico's onder de aandacht brengen.

De andere gefotografeerde foorkramers zijn:
·

Junior Decorte

·
Alexandra Dotremont
·
Jonathan Dhoop
·
Irène Janssens
·
Jean-François Vlasselaerts
·
Chloé Van Doorslaer
·
Henri Vandervaeren
·
René Bufkens
·
Jim Bodet
·
Michel Verhaeren
De beelden zijn beschikbaar op de website van de Zuidfoor voor de geïnteresseerde pers,
aarzel niet om ze in hoge definitie te downloaden, onder vermelding van "Foto Martine Zunini".

Voor het eerst in zijn bestaan verwelkomt de Zuidfoor een
meter
En het is de zangeres Typh Barrow die ons deze eer bewijst. Geboren in Brussel, ster van
de Soul voor de een, Belgische Amy Winehouse voor de ander, is ze ook een kunstenares
die perfect de meanders van de Belgische en Brusselse identiteit belichaamt.
Haar vriendelijkheid tijdens The Voice, haar gevoeligheid, haar talent en haar
vastberadenheid (ze begon met pianolessen op 5-jarige leeftijd) maken haar de ideale nieuwe
generatie ambassadeur.
“Ik ben vereerd dat ik dit jaar tot Meter gekozen ben. Alle Brusselaars hebben een
jeugdherinnering aan de Zuidfoor! Mijn herinnering was en blijft nog steeds de hete
smoutebollen met extra suiker”
Haar voorstel om de eerste meter van de beurs te zijn was ook duidelijk, omdat ze ook deze
generatie belichaamt die jongleert met emoties en kracht, het moderne en de ervaring.

De mascotte Kevin de foorkramer
Kevin Van Doorslaer - alias Kevin de foorkramer - zal voor het vierde achtereenvolgende jaar
de mascotte van de Zuidfoor zijn. Deze 38-jarige Belgische acteur werd opgevoed in een
foorkramersfamilie waarvan hij de 7de generatie vertegenwoordigt.
Op 20-jarige leeftijd verliet Kevin de kermis acteerstudies aan te vangen in New York. Na
optredens in vele Amerikaanse theaters en zijn deelname aan verschillende onafhankelijke
filmproducties, keerde hij terug naar België. Dit jaar is hij ook de stem van de radiospots gewijd
aan de kermis.

Enkele nieuwtjes op de kermis
Dit jaar vindt u maar liefst 130 attracties, van de meest klassieke tot de meest sensationele,
over bijna 2 km.
Onder de emblematische producten van kermissen (smoutebollen, suikerspinnen, frietjes,...),
hebben de ambachten van sensatiezoekers en familieattracties enkele nieuwtjes:
-

Een nieuw spookhuis met als thema The Walking Dead, dat de jonge en niet
zo jonge mensen zal vangen, omdat je nooit veilig bent voor een zombie-aanval....

-

Een volledig getransformeerde lachdoos

-

Een nieuwe frituur van Junior Decorte die, hoewel hij zijn beroep aan
het moderniseren is, toch het traditionele menu behoudt dat het succes van de
delicatessen van de kermis bepaalt

-

Het Fun House Villa Chaos, de grootste cake-walk voor kinderen in België

En omdat de tradities dit jaar in ere worden gehouden, noemen we ook twee attracties die al
meer dan 50 jaar bestaan en geen enkele leeftijd hebben bereikt: de Rotor en de Cake-walk.
Als de eerste de wet van de zwaartekracht (en de spijsvertering) uitdaagt voor ons grootste
plezier, doet de tweede ons twijfelen aan ons gevoel voor evenwicht en timing om te overleven
zonder overboord te vallen.
Om zo snel mogelijk te ontdekken als u ze nog niet geprobeerd heeft!

Stad Brussel wordt meer en meer betrokken bij de
ontwikkeling van de stad
De Schepen van Economische Zaken, Fabian Maingain, werkt samen met de Stad aan de
duurzaamheid en integratie van de Zuidfoor. Daartoe worden dit jaar nieuwe maatregelen
uitgevoerd:
- Verbetering van het geluidsbeheer met behulp van geluidsmeters op strategische
locaties, om de kermis optimaal te integreren in de omliggende wijken en te zorgen voor een
evenwicht tussen het stadsleven en het leven in de stad

- Specifieke sortering van de dozen, die 6 dagen per week worden opgehaald
- Invoering van de regelgeving van wegwerpplastic voor eenmalig gebruik, met
een grote bewustmakingscampagne op het terrein, om alternatieven te vinden en te
implementeren met een eerlijk doel
- Er zal een telsysteem worden opgezet. Zij zal informatie verstrekken over de
aanwezigheid van de Zuidfoor en de herkomst van haar bezoekers

Praktische informatie
Van 13-07 tot 18-08
Elke dag van 15u tot 1u, in het weekend en op feestdagen van 15u tot 2u.
Kortingsdagen: zaterdag 18 augustus en zondag 19 augustus.
Om alles te weten in een paar klikken: www.zuidfoori.be

Nuttige tips
Dagen met gereduceerd tarief
Dagen met gereduceerd tarief zijn gepland voor zaterdag 17 en zondag 18 augustus.

Kortingsbonnen
Veel kermissen bieden bezoekers kortingsbonnen aan voor hun attractie. Om deze bonnen
af te drukken, gaat u naar: www.kermis-feest.be

Parking met gereduceerd tarief
De parking van de Hallepoort biedt de bezoekers plaatsen aan voor slechts 3 euro. Niet
minder dan 500 parkeerplaatsen zijn beschikbaar van maandag tot en met vrijdag, van
15.00 uur en op zaterdag, zondag en feestdagen, de hele dag door.
Parkeerplaats van de Hallepoort: 103 Waterloolaan - 1000 Brussel - www.interparking.com

Toegankelijkheid
De kermis is gelegen op de Zuidelijke Kermislaan tussen de Hallepoort en de
Anderlechtsepoort, op een paar minuten afstand van het centrum van Brussel.
Met de bus: lijn 46 of Noctis 13, halte Anderlechtspoort
Met de tram:
- lijnen 51 of 82, halte Anderlechtspoort of halte Bodegem.
- lijnen 3, 4 en 32, halte Lemonnier

Met de trein: Zuidstation (3 minuten stappen).
Met de metro: lijn 2 en 6, halte Hallepoort of halte Zuidstation.
Met de auto: Parkeergarage Hallepoort (plaatsen voor 3 euro tijdens de kermis weekdagen vanaf 15.00 uur - weekends en feestdagen de hele dag).
Met de Villo:
- Station nr. 40 Hallepoort (Zuid 142-laan)
- Station nr. 13 Lemonnier (Lemonnierlaan)
- Station nr. 51 Midi Fonsnylaan (Engelandstraat)
- Station nr. 53 Zuidstation (Victor Hortaplein)

Hoogtepunten van de Middagmarkt
13 juli - Openingsparade
De officiële opening van de Zuidfoor, met de lokale verkozenen, vindt plaats op zaterdag 13
juli. Op die dag verwelkomen we alle gasten van Stad Brussel in de Milicenzaal voor de
officiële lancering van de Zuidfoor.
Daarna bezoeken we Manneken-Pis, dat het beroemde Pierrots kostuum, het symbool van
de kermissen, zal dragen.
De parade zal vertrekken vanaf de Anderlechtsepoort om 15.00 uur. De sfeer zal feestelijk
zijn met de aanwezigheid van onder meer muzikanten en kandidaten uit Miss Brussel. De
muzikale animatie wordt verzorgd door de Fanfare van de foorkramers en de Harmonie van
de politie van Brussel.
Bijna twee uur lang zal de parade langs de kermis gaan, met een paar pauzes voor
verschillende attracties.
Tijdens deze wandeling op de kermis vindt de ceremonie plaats ter ere van de kermissen die
tijdens de twee wereldoorlogen voor hun land zijn gestorven. Aan de voet van het Pierrotbeeld, gelegen op het Luchtvaartsquare, wordt een bloemenkrans geplaatst. Dit werk van de
beeldhouwer Voets werd in 1924 gebouwd ter ere van de reizigers (foorkramers,
circusmensen, enz.) die stierven bij de verdediging van ons land.

21 juli - Nationale Dag
Op 21 juli vieren de kermissen, zoals alle Belgen, België! De kermis wordt ingericht met de
kleuren van ons land en toont de nationale zwart-geel-rood.

6 augustus - Zieke Kinderdag
De kermisbezoekers tonen elk jaar een grote vrijgevigheid en nodigen zieke kinderen uit om
een middag van de kermis te genieten. Op dinsdag 6 augustus, van 14:00 tot 17:00 uur, zullen
meer dan 100 kinderen de geneugten van de Brusselse kermis ontdekken.

Justine For Kids' belangrijkste missie is om zieke kinderen in België te helpen. Het team
organiseert het hele jaar door diverse recreatieve activiteiten (uitstapjes, vakanties, etc.),
financiert en ontwikkelt projecten op het gebied van ziekenhuisopname, gezinshulp en
onderwijs.
Het doel op lange termijn van deze vereniging is het bouwen en financieren van een huis om
gezinnen die getroffen zijn door de ziekte of handicap van een kind te ontvangen en een
ontspannend verblijf aan te bieden.
www.justineforkids.be
Sinds 1999 is Smiles actief naast kinderen met hiv en voorziet het gezondheidsteam van de
afdeling Kindergeneeskunde van het Universitair Ziekenhuis Saint-Pierre van de nodige
middelen om ervoor te zorgen dat zij optimale zorg krijgen. Daartoe organiseert de vereniging
het hele jaar door verschillende evenementen. Hun agenda vindt u op
www.operationsmiles.be
Staande met een onzichtbare handicap zorgt voor kinderen met zeldzame en onzichtbare
ziekten, met jonge patiënten met het Ehlers-Danlos syndroom, dat wordt gekenmerkt door
een afwijking in de ondersteunende weefsels. Deze beweging, die strijdt voor een betere zorg
voor de slachtoffers van weesziekten, luistert naar alle patiënten die lijden aan een
onzichtbare ziekte.
De NPO GESED is ook actief bij kinderen met het Ehlers-Danslos Syndroom (EDS). Het werft
fondsen voor medisch en paramedisch onderzoek, informeert gezinnen, sensibiliseert de
medische beroepsgroep, het grote publiek en de bevoegde instanties, zodat de VOS-richtlijn
beter wordt erkend. De vzw heeft de voorbije twee jaar twee cheques voor 10.000 euro voor
wetenschappelijk onderzoek uitgereikt om de toekomst van kleine patiënten zo goed mogelijk
te helpen.
www.gesed.com
Bikers For Children's missie is het herstellen van een glimlach op kinderen die ze zijn
kwijtgeraakt als gevolg van ziekte, handicap of omdat ze gestraft worden door het leven. Deze
vereniging is het hele jaar door in heel België actief om de projecten van andere vzw's (zoals
Justine For Kids, Smiles, Pinocchio en Adémar) te financieren, met kinderfietsen, reizen naar
Disneyland en nog veel meer. Hun motto: Een fietser voor een glimlach. Om hun acties te
volgen, ga naar de Facebook pagina: www.facebook.com/Bikers.for.Children/

Contacten
Schepen van Economische Zaken van Stad Brussel
De persvoorlichter van Fabian Maingain:
Valérie Sohie: 0490.524.500 - valerie.sohie@brucity.be

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

Verenigingen van zieke kinderen
●
●
●
●
●
●

Smiles : Monique Kuborn – 02 374 01 23 - monique.kuborn@operationsmiles.be
Justine for Kids : Gaetan - gaetan@justineforkids.be
Enjoy HUDERF : enjoy@huderf.be
Debout avec un handicap invisible : fanny013@live.be
Bikers for Children : Eric Moens – 0475 48 18 00 - eric@bikers-for-children.com
GESED : contact@gesed.com

