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De Week van de Liefde 
komt terug naar 
Anderlecht 

 

Na het grote succes van vorig jaar organiseert de gemeente Anderlecht, op initiatief van schepen 

van Burgerlijke Stand Fabienne Miroir, en met de steun van burgemeester Fabrice Cumps en het 

schepencollege, ook dit jaar opnieuw de Week van de Liefde! Tijdens de week van Valentijn biedt 

de gemeente koppeltjes namelijk de mogelijkheid om gratis te trouwen in het gemeentehuis van 

Anderlecht, en dit van dinsdag 14 februari tot en met zaterdag 18 februari. 

 

In de gemeente Anderlecht vinden huwelijken traditioneel plaats op vrijdag en zaterdag. Ter gelegenheid 

van Valentijn, en om deze dag der geliefden op uitzonderlijke wijze te vieren, biedt de dienst Burgerlijke 

Stand bruidsparen de mogelijkheid om gratis te trouwen van dinsdag 14 februari tot zaterdag 18 februari. 

De huwelijksceremonies vinden elke dag plaats tussen 10u tot 12u. Afhankelijk van het aantal aanvragen 

kan dit eventueel worden verlengd van 14u tot 16u. 

 

Het stadhuis wordt voor de gelegenheid versierd met de mooiste bloemdecoraties, speciale verlichting, 

een live pianist en een operazangeres, die de trouwzaal in een magische sfeer zullen dompelen. Leve de 

week van de liefde in Anderlecht! 

 

"Een datum kiezen om je liefde als koppel te vieren en zich officieel te verenigen is niet altijd makkelijk. 

Trouwen op Valentijnsdag lijkt mij hier de perfecte datum voor... 14 februari is immers de meest 

romantische en bevoorrechte dag voor alle geliefden ter wereld", aldus schepen van Burgerlijke Stand, 

Fabienne Miroir. 

 

"Ik ben verheugd dat Anderlechtse koppels op deze unieke datum kunnen trouwen en ik hoop dat dit een 

echte traditie wordt in onze gemeente", voegt Fabrice Cumps, burgemeester van Anderlecht, eraan toe. 

 

Als u geïnteresseerd bent, neem dan vóór 17 januari contact op met onze dienst Huwelijken en bruiloften: 

huwelijken@anderlecht.brussels - 02 800 07 98 

 


