PERSBERICHT
Brussel, donderdag 19 november 2020 – Aanstaande donderdag 19 november wordt vanaf 6 uur 's ochtends de
kerstboom opgesteld op de Grote Markt in Brussel, naast de traditionele levensgrote kribbe.
De boom is een genereus geschenk aan de Stad Brussel van Hotel Chaumière du Lac in Robertville.
Hij werd geplant toen het etablissement zijn eerste Kerstmis vierde en bleef al die jaren een stille getuige van de evolutie
van het hotel. De eigenaren zijn blij hem nu op het mooiste plein ter wereld te zien schitteren. Een prachtig eerbetoon,
uiteraard heel emotioneel voor hen.
De logistiek wordt verzorgd door Inter-Arbo, reeds vier generaties lang actief, sinds 1915.
De naaldboom is gistermorgen, woensdag 18 november, gekapt en zal tot 6 januari op de Grote Markt prijken.
Identiteitsgegevens:
Soort:
Nordmann (Abies nordmanniana)
Leeftijd : 35-40 jaar
Hoogte: 18 meter
Herkomst: Hoge Venen, België - Hotel de la Chaumière du Lac, rue du Barrage, 23 - 4950 Robertville (Waimes).
"Op dit moment is het belangrijker dan ooit om de mensen in Brussel wat troost en een vleugje magie te bieden. De
kerstboom is dit jaar echt oogverblindend!", zegt Delphine Houba, Schepen van Cultuur, Toerisme en Grote
Evenementen van de Stad Brussel. Ze voegt eraan toe: "Ons stadsbestuur staat een duurzaam beleid voor. Daarom
zal het bedrijf dat de volwassen boom kapt tien jonge bomen aanplanten. Ook de recyclagemogelijkheden worden
momenteel bestudeerd om de naaldboom een derde leven te kunnen geven".
Na een behoedzaam uitzonderlijk transport kwam het exemplaar vanochtend vroeg aan op de Grote Markt.
Aanstaande zondag 22 november beginnen we vanaf 10 uur 's ochtends met de versiering in het zeer actuele thema
‘vernieuwing’.
Acht specialisten zullen met de hulp van drie hoogtewerkers de weelderige Nordmann versieren met 195 bloemen in
herfstkleuren, 50 glinsterende gouden bollen met een diameter van 25 cm en 40 cm, gemaakt van plantaardige
vezels, en 1 km ledslingers. Dat zal ongeveer 8 uur duren.
"Dit jaar heeft de dennenboom een heel bijzondere betekenis: hij brengt licht in een bijzondere context, hij heeft een
symbolisch parfum van verbondenheid, frisheid en vernieuwing. Zo beklemtoont hij de wens van de Stad om alle
Brusselaars te bedanken voor de inspanningen die ze gedurende vele maanden hebben geleverd", besluit Philippe
Close, burgemeester van de stad Brussel.
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