
 
 

 
 

PERSUITNODIGING 
 
 
De kerstboom van Brussel zal op woensdag 18 november in Robertville gekapt worden, en 
de volgende dag, op donderdag 19 november, opgericht worden op de Grote Markt.  

 
Eens te meer de spar minutieus en uitgebreid uitgezocht. De zoektocht werd bekroond met de vondst van een 
majestueuze 18m hoge Nordmann die zich in de tuin van het Hôtel de la Chaumière du Lac in Robertville bevindt, in de 
Hoge Venen.  
 
Hij wordt aan de Stad Brussel aangeboden door de eigenaars van het hotel, die ons bij het kappen de geschiedenis 
van de boom zullen vertellen. Inter-Arbo, waarvan de geschiedenis reeds vier generaties teruggaat naar 1915, zal 
instaan voor de logistiek.  
 
De opvolging van deze volwassen boom is, met het oog op duurzaamheid, reeds verzekerd doordat Inter-Arbo zich 
engageert om 6 nieuwe dennen te planten voor elk geveld exemplaar van minstens 5m.  
 
De spar zal nadien met veel zorg met een uitzonderlijk transport naar de hoofdstad getransporteerd worden, waar hij 
donderdag wordt opgesteld, naast de traditionele levensechte kribbe.  
De diverse specialisten die voor deze delicate taak instaan zullen eens te meer hun onweerlegbare meesterschap en 
kunnen bewijzen.  
 
 
Met respect voor de sanitaire maatregels, kan u aanwezig zijn tijdens deze 2 momenten: 
 
KAP:  

- nu woensdag 18 november vanaf 9.45 u.; 
- bij het Hôtel de la Chaumière du Lac, rue du Barrage 23, 4950 Robertville (gemeente Waimes), Hoge Venen;  
- de kap vindt plaats vanaf 10 u.; 
- de taak zal rond 11 u. afgerond zijn. 

 
AANKOMST EN OPSTELLING:  

- donderdag 19 november op de Grote Markt; 
- aankomst rond 6 u. (in functie van de verkeersomstandigheden); 
- opstelling bij benadering tussen 6.30 en 8 u.; 
- de Ogivale Zaal van het Stadhuis zal te uwer beschikking staan om u op te warmen en uw artikels te 

schrijven. Ze wordt wel beperkt tot 20 personen om de sanitaire maatregels te respecteren. 
 
Gelieve te noteren dat het dragen van een masker te allen tijde verplicht is, zowel binnen als buiten en dat er 
afstand gehouden moet worden.  
 
 
 
 
 
 
 

 
CONTACTEN: 
 
Stad Brussel: 
Grégory Escouflaire, Kabinet van de Schepen van Cultuur, Toerisme en Grote Evenementen,  gregory.escouflaire@brucity.be, 
+32 (0)485 94 06 58  
 
Organisatie : Brussels Major Events vzw - Marina Bresciani - m.bresciani@bmeo.be, +32 (0)478 22 61 59 
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