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192e Anderlechtse jaarmarkt

Het jaar van de vernieuwing

De 192e editie van de jaarmarkt op dinsdag 12 september wordt iets bijzonder! Eerst en vooral is 

er het gratis avondconcert van zangeres BJ Scott op het Dapperheidsplein. Daarnaast heeft de 

gemeente,  op initiatief  van Anderlechts  burgemeester  Eric  Tomas,  beslist  om dit  onmisbare 

evenement voor het Anderlechtse openbare leven een nieuwe dynamiek mee te geven, zonder 

hierbij te raken aan de folklore die deel uitmaakt van haar identiteit.

Onze jaarmarkt is een van de oudste en grootste jaarmarkten in onze hoofdstad. Er trekken elk jaar 

bijna 100.000 bezoekers naar toe die snuisteren tussen de 500 kraampjes en verder zijn er ook de 

onmisbare dierenwedstrijden (runderen, paarden, honden), de rommelmarkt, de bloemenmarkt, 

de kermis, het gezondheidsdorp en het verenigingendorp.

Zoals gezegd, wil het gemeentebestuur de  oudste jaarmarkt van Brussel een nieuwe dynamiek 

meegeven en daarom hebben de cultuurdiensten samen met cultureel centrum Escale du Nord 

een straatkunstenfestival voorzien op het Verzetsplein. U kunt er genieten van voorstellingen die 

op vaste momenten plaatsvinden of rondtrekken. Voor zowel klein als groot is wat voorzien, zoals  

acrobatie, diabolo, circus en fanfares!

Informatiecel 



Ook  nieuw  is  de  ambachtelijke  markt die  verzameld  is  in  de  Dorpsstraat.  Hier  vindt  u 

kwaliteitsvolle producten terug.

Heel de namiddag zijn er op het Dapperheidsplein gratis concerten van The Fen and the Judkins, 

Steven King, The Tribute, Steve Tielens en Syla K. Ambiance verzekerd dus! 

Na Mister Cover in 2016 treedt dit jaar  zangeres BJ Scott op als headliner. Ze begint eraan om 

20u30 en brengt verschillende artiesten met zich mee. Het grote publiek kent Beverly Jo Scott als 

coach van The Voice. Ze werd geboren in Alabama, in de VS, en is bezeten door blues, gospel, 

country  en  rock.  Sinds  1985  werd  ze  achtergrondzangeres  en  ze  werkte  samen  met  bekende 

muzikanten, zoals Alain Souchon, Bernard Lavilliers, Toots Thielemans, Maurane en Arno. BJ Scott 

is vooral een stem en op het podium komt deze uitzonderlijke en getalenteerde singer-songwriter 

pas echt tot haar recht.

Veiligheidsmaatregelen

Omwille van terreuralarm niveau 3 dat in Brussel nog steeds van kracht is, heeft de burgemeester 

van Anderlecht in overleg met politiezone Zuid en de brandweer bijzondere voorzorgen genomen 

om  de  veiligheid  van  de  bezoekers  te  garanderen.  Naast  versterking  (patrouilles  en  zichtbare 

aanwezigheid van de politie  op de jaarmarkt),  zal  de politie  aan de verschillende invalswegen 

wegversperringen plaatsen en zullen personen en tassen willekeurig gecontroleerd worden. Op de 

drukste  plaatsen  zullen  militairen  postvatten  en  vlakbij  de  markt  wordt  een  preventief 

controlecentrum  geplaatst.  Om  het  werk  van  de  agenten  gemakkelijker  te  maken,  raden  wij 

iedereen aan om geen rugzak te dragen.

Afspraak  op  12  september  om  10u  beneden  aan  de  Wayezstraat  (kanaalbrug)  voor  de 

inhuldiging van de jaarmarkt met fanfare en in aanwezigheid van de gemeentelijke overheden.

Voor meer informatie kunt u terecht bij
Matthias Baert, persattaché bij de gemeente Anderlecht

 via 02 558 09 91
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