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PERSBERICHT 
 
Donderdag 8 september 2022 
 

De jaarmarkt van 
Anderlecht, de oudste 
jaarmarkt van Brussel 
 

 

Op initiatief van schepen voor Evenementen Guy Wilmart en met de steun van burgemeester 

Fabrice Cumps en het schepencollege, heeft de gemeente Anderlecht het genoegen om u op 

dinsdag 13 september uit te nodigen voor haar welbekende Jaarmarkt, hét niet te missen 

evenement van de gemeente sinds… 1821! 

 

De traditionele Jaarmarkt van Anderlecht wordt voortgezet en evolueert. De veemarkt en 

dierenwedstrijden maken plaats voor een kinderboerderij en demonstraties van de hondenbrigade. Wat 

verandert er niet: de gezellige sfeer, de rommelmarkt, de ambachtelijke kraampjes, de kermis, de 

concerten en de animaties, allemaal terug te vinden op het Dapperheidsplein, in het historische centrum 

en op het De Lindeplein.   

 

"De Jaarmarkt is een belangrijk evenement voor de inwoners van Anderlecht. Sommige inwoners 

vrezen dat de huidige werken in de Wayezstraat de Jaarmarkt zullen hinderen, maar niet gevreesd: de 

werken zullen ons niet verhinderen om een leuke tijd te hebben en feest te vieren in het historische 

centrum van onze gemeente", legt Guy Wilmart, schepen van Evenementen, uit. 

 

De Jaarmarkt vindt dit jaar inderdaad niet plaats in de commerciële slagader die de Wayezstraat is, 

zoals dat traditioneel het geval is. De festiviteiten van 2022 spelen zich daarom af van het 

Dapperheidsplein tot het De Lindeplein, maar ook in d'Aumalestraat, De Formanoirstraat en in het 

Centraal park.  

 

PROGRAMMA 
 

• Kinderboerderij: Centraal park, van 10u tot 18u 

• Rommelmarkt en ambachtsmarkt: van het Dapperheidsplein tot het De Lindeplein, van 10u tot 
18u 

• Hondenwedstrijd: koer van het Erasmushuis (De Formanoirstraat), vanaf 10u 

• Demonstraties van de hondenbrigade van de politie: d'Aumalestraat, om 11u, 15u en 17u 

• Kermis en concerten: Dapperheidsplein 
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CONCERTEN op het Dapperheidsplein, programmatie door Escale du Nord en de 

Nederlandstalige Cultuurdienst 

 

12u tot 13u – Janson’s Market Orchestra 

Een creatie voor de Jaarmarkt, geschreven door Anderlechts muzikant Nicolas Hauzeur (Brussels Balkan 

Orchestra), geïnspireerd door de Balkan en populaire dansen. 

 

14u - Indigo Mango 

Eclectische funkband die het Brusselse nachtleven doet daveren. In 3 jaar en meer dan 200 concerten 

heeft Indigo Mango een solide live reputatie opgebouwd. 

 

14u30 – aCORDES 

Poëtische voorstelling met luchtacrobate Juliana Joseph en accordeonist Tuur Florizoone 

 

16u – Ik en den Théo  

Piet (zang, accordeon, gitaar, keyboard) en Theophane (drums, percussie) nodigen het publiek uit om te 

dansen, te zingen, te springen en de wereld te herontdekken door de ogen van kinderen.  

 

18u - Thomas Franck Hopper 

Een singer-songwriter wiens muzikale reis geworteld is in Afrika, waar hij een groot deel van zijn leven 

heeft doorgebracht. Het is uit dit verleden, gedrenkt in Afrikaanse ritmes, blues en rock, dat hij zijn 

inspiratie put. 

 

20u - Mister Cover 

Sinds 2002 heeft deze coverband zich gevestigd als dé referentie voor coverbands en volksvermaak 

in de edele zin van het woord. 


