
PERSBERICHT

194e jaarmarkt van Anderlecht!

Het Anderlechtse evenement dat u niet mag missen

De jaarmarkt  is  het  Anderlechtse  feest  bij  uitstek.  Al  bijna  200  jaar  lokt  de  markt  massa’s  

mensen  met  zijn  dierenwedstrijden  met  runderen,  paarden  en  honden,  kraampjes,  de 

rommelmarkt, de kermis, de ambachtelijke markt en het grote animatieaanbod. Dit jaar vindt de 

jaarmarkt plaats op dinsdag 17 september op initiatief van burgemeester Eric Tomas en met de 

steun van het voltallige schepencollege. Ontdek het programma vol nieuwigheden!

• Concerten op het Dapperheidsplein

De hele  namiddag zorgt  Dj  Nobody voor  een muzikale  sfeer  op het  Dapperheidsplein  en ook 

zangeres Syla K geeft het beste van zichzelf.

Voor de kinderen, en ook een beetje voor de ouders, zijn  Les Déménageurs te  gast  voor een 

optreden om 16u op het Dapperheidsplein. Tijdens dit gratis concert brengen zij hun grootste hits. 

‘s Avonds keert het Dapperheidsplein terug naar de jaren ‘90. Coverband Return to the 90's brengt 

de grootste hits van toen.

• Ook RSCA feest mee!

Voor het eerst neemt Sporting Anderlecht deel aan de jaarmarkt. Ook RSCA is aanwezig met een 

stand op het Dapperheidsplein, naast het podium. Verder is er een toernooi pannakooi tot 15u30 

(minivoetbal met 2 tegen 2) voor jongeren van 6-14 jaar. Om 15u45 is een  delegatie van RSCA-

spelers (namen te bevestigen) te gast op het podium, net voor het concert van Les Déménageurs. 



• Straatkunstenfestival 

Escale  du  Nord,  de  Nederlandstalige  Cultuurdienst  en  vzw  Cirqu’Conflex  organiseren  het 

straatkunstenfestival. Afspraak van 10u tot 17u op het Verzetsplein.

VOORSTELLINGEN

• 11u: Can an Astronaut fall? 

Solonummer met dubbele touwen. Op ontdekkingstocht in de lucht, tussen vallen en 

hangen.

• 12u & 16u: Ça va pêter! 

Met hun mix van jongleren, acrobatie en fitness zal dit gestreepte duo u vast doen lachen.

• 13u: Dismorphed

Solodans op een trapezium. Wanneer woorden tekort schieten en het lichaam het 

overneemt. Wat wil het u vertellen?

• 14u & 17u: Diabolord Priam

Deze futuristische en kleurrijke gentleman brengt zijn mooiste choreografie met diabolo’s.

• 15u: Used Dreams

Solonummer Aerial dance. Een pop droomt ervan om zichzelf te bevrijden en de touwtjes in 

handen te nemen. 

ANIMATIE

• Les majors recrutent

De operettesoldaten laten de verschrikkelijke oorlog achter zich om de wereld mooier te 

maken en het mooie in de toeschouwers te ontdekken. Zij ontvangen u met open armen en 

delen hun lach en levensvreugde.

• Initiatie circustechnieken

Vzw Cirqu'Conflex zorgt voor initiaties trapeze en “Aerial dance”, bewaar het evenwicht of 

jongleer met onder meer bollen, kabels, kegels, diabolo’s, duivelsstokken, sjaals, rolla bolla, 

Pedal Go...

• Rondtrekkende artiesten

In de Wayezstraat en de Dorpsstraat komt u vast Britse ontdekkingsreizigers op roze 

flamingo’s tegen of twee garagisten bezeten door autobanden, een liefdesbode die u helpt 

om de liefde te verklaren, reuzegrote blauwe vogels met lange nek, de Nerds Brass Band 



met hun gekke versies van hits uit de jaren ‘90, een wagentje dat reuzegrote zeepbellen 

blaast en Orkest Bazar, dat met fanfaremuziek en circusnummers voor sfeer op de 

jaarmarkt zorgt.

Ook dit mag u niet missen:

De hele dag: 

• Ambachtelijke markt: Dorpsstraat en Formanoirstraat 

• Rommelmarkt: Sint-Guidostraat (reserveren: 0495 37 23 33) 

• Braderij: Wayezstraat, Veeweidestraat en Paul Jansonlaan 

• Bloemenmarkt: Verzetsplein 

• Kermis: Dapperheidsplein 

10u tot 14u: traditionele dierenwedstrijden 

• Runderen: Anderlechtse Weggevoerdenstraat 

• Paarden: d’Aumalestraat 

Honden: Iedereen kan zijn hond op de dag zelf  tot 10u inschrijven voor het centrum Jacques 

Simonet 

In  de  Kapittelstraat  is  er van  10u  tot  17u  een  gezondheidsdorp. Maak  kennis  met  de 

gemeentediensten die het welzijn in de gemeente willen verbeteren. Ook de gezondheidsbus is 

van de partij met sensibilisering rond de gevaren van diabetes en obesitas. 
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