UITNODIGING VOOR DE PERS
Kom kijken naar het kappen van de kerstboom in Stavelot
en de installatie op de Grote Markt in Brussel!

Beste journalisten,
Op woensdag 20 november wordt de Brusselse kerstboom gekapt in de Hoge Ardennen. Hij wordt door
de stad Stavelot aan de stad Brussel geschonken ter herdenking van de solidariteit die de Brusselaars
aan Stavelot hebben getoond na de Slag om de Ardennen in 1945.
Stavelot ligt tussen het Natuurpark van de Hoge Venen, waarvan het deel uitmaakt, en de vallei van de
Amblève, die er doorheen loopt. De gemeente strekt zich uit over 8500 hectare; 49,7% daarvan is
bebost, wat neerkomt op ongeveer acht miljoen bomen (*).
Ook dit jaar werd de spar met veel zorg uitgekozen. De keuze viel op een majestueuze Nordmann
(Abies nordmanniana) van 22 meter hoog uit Francorchamps/Stavelot.
Het nageslacht van de volwassen boom is trouwens verzekerd, want aan zijn voet groeien twee jonge
scheuten. In overleg met de eigenaar van het terrein waarop de boom staat, zal de stad Stavelot een
Nordmann van dezelfde kwaliteit planten.
Vervolgens wordt de boom met grote zorg naar de hoofdstad vervoerd in een speciaal konvooi, waar
hij op donderdag 21 november naast de traditionele levensgrote kribbe zal worden neergezet.

De Stad Brussel en de Stad Stavelot nodigen u graag uit
om het kappen van de boom bij te wonen in aanwezigheid van de heer de Bournonville,
Burgemeester van Stavelot, de heer Lefebvre, Schepen van Toerisme, Burgerschap en Herdenking, en
de heer Kockelmann, Schepen van het bos,
en vervolgens de installatie ervan op het mooiste plein ter wereld.
Het is een unieke gelegenheid om de technisch vaardige specialisten aan het werk te zien bij het
uitvoeren van deze moeilijke operatie!

(*) Het bos van Stavelot is in zijn geheel PEFC-gecertificeerd (een niet-gouvernementele organisatie die actief is op het gebied
van certificering voor duurzaam bosbeheer en waarvan het label garandeert dat de boom afkomstig is uit duurzaam beheerde
bossen).

PROGRAMMA
KAP, WOENSDAG 20 NOVEMBER
> 07.30 u.: Vertrek uit Brussel (parking Delta) voor mensen die in groep met de bus willen meerijden;
> 09.45 u.: Aankomst of verzameling in Hôtel de la Source, Route du Circuit 22,
4970 Francorchamps.
Verwelkoming door leden van het stadsbestuur van Stavelot en ontbijt;
> 11.00 u.: Kappen van de boom in rue Albert Counson, Francorchamps;
> 12.00 u.: Einde en vertrek naar Brussel;
> 14.00 u.: Aankomst in Brussel (parking Delta).

Om deze reis te kunnen voorbereiden, vragen wij u uw keuze uiterlijk
op maandag 17 november door te geven aan Laura Prodan, l.prodan@bmeo.be :
Zal de kap bijwonen en
o stapt mee op de bus op Parking Delta in Brussel
o komt met eigen vervoer

AANKOMST EN PLAATSING OP DE GROTE MARKT, DONDERDAG 21 NOVEMBER
> 5.45 u.: Bijeenkomst op de Grote Markt, in de Gotische zaal, waar we ons opwarmen met een koffie
en croissant;
> 6 u. ongeveer: Aankomst van de boom (afhankelijk van de transportomstandigheden);
> 6.30 – 8.00 u. ongeveer: Plaatsen van de dennenboom.

VOOR MEER INFORMATIE:
Stad Brussel:
- Elfi Dombret, Kabinet van de Schepen van Cultuur, Toerisme en Grote Evenementen,
elfi.dombret@brucity.be, +32 (0) 487 56 30 28
- Maïté Van Rampelbergh, Kabinet van de Burgemeester, maite.vanrampelbergh@brucity.be,
+32 (0)498 48 37 13
Organisatie: Brussels Major Events vzw
Marina Bresciani - m.bresciani@bmeo.be, +32 (0)478 22 61 59

