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Beste Heuvellanders

Hou je van poëzie en het Heuvelland? Hou je van natuur en het begeleiden van mensen? 
Hou je van kunst en artiesten? Steek je graag de handen uit de mouwen en boeit het 
jou om samen met anderen iets gloednieuws mee te helpen opbouwen? Wil je graag 
mee aan de wieg staan van een nieuwe traditie in jouw streek? Dan hebben we iets dat 
je misschien interesseert en waarmee je mij én Heuvelland een groot plezier kunt doen: 
word een Genoot van het Maankonijn!

Om de eerste editie van het Festival van het Maankonijn van 17 tot en met 21 september 
2021 in goede banen te leiden, zijn we op zoek naar geëngageerde vrijwilligers die met 
hun ziel én hart het festival mee willen helpen dragen en vormgeven. Daarvoor richten 
we het Genootschap van het Maankonijn op, een bezielde groep vrijwilligers die zich 
vooral tijdens het festival beschikbaar stelt voor diverse taken:

• Het begeleiden van onze artiesten op hun locatie
• Het mee helpen klaarmaken en opbouwen van de diverse locaties
• Een dag suppoost zijn in een expo
• Het ontvangen en begeleiden van toeschouwers
• Het regelen van het inkomende en uitgaande verkeer

Gezien de aard van het festival willen we graag vrijwilligers pur sang: niet vergoed 
dus, maar wel met veel warmte omringd en vanuit een fijn ‘groepsgevoel’: de Genoten 
van het Maankonijn. We voorzien wel een kleine attentie en indien mogelijk een 
fijn momentje samen tijdens het festival in de Vakantiewoning De Douvevallei. De 
gemeente Heuvelland zorgt ervoor dat je ook verzekerd bent.

Geïnteresseerd? Stuur mij dan een mailtje en we houden je op de hoogte:
info@festivalvanhetmaankonijn.be.

Geert De Kockere,
curator van het Festival van het Maankonijn

WORD JIJ OOK EEN GENOOT VAN HET MAANKONIJN? VRIJWILLIGERS GEZOCHT!

EEN ORGANISATIE VAN DE GEMEENTE HEUVELLAND EN HET HUIS VAN DE HAIKU
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