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Beste kido’s van Heuvelland

Na de zomervakantie komt er van 17 tot en met 21 september in Heuvelland voor het 
eerst een Festival van het Maankonijn. Dat is een klein haikufestival rond de volle maan 
van september. Haiku is een kort gedicht van drie regels van 5-7-5 lettergrepen en is 
afkomstig uit het verre Japan. Daar ziet men in de donkere vlekken van de maan een 
konijn en geen Janneke zoals wij. Kijk maar eens naar ons logo bovenaan deze brief. Zie 
je het konijn dat rijst fijn stampt? Vandaar de naam het Festival van het Maankonijn.

Tijdens dat festival willen we de mensen graag bijzondere plekjes in Heuvelland laten 
zien. En de vele mooie bomen die er staan. Daarvoor vragen we jullie medewerking. Het 
idee is dat jullie rond de voet van één of meerdere bomen in jullie omgeving een soort 
Mini-Heuvelland maken. Door rond de voet een tafereeltje te bouwen met diverse 
materialen die jullie zelf kiezen. Op de foto’s op de volgende pagina zie je hoe zoiets 
eruit kan zien. Maar jullie zijn volledig vrij om er zelf iets leuks van te maken.

Dat Mini-Heuvelland dat jullie op die manier als reuzen scheppen laten we dan tijdens 
het festival graag zien aan de mensen die van heinde en ver naar Heuvelland komen. 
Daarom zouden we vragen om het tafereel rond de boom te bouwen in de week van 13 
tot 17 september. Wij zorgen er dan voor dat al die plekjes via een mooie webpagina 
door de mensen kunnen worden bezocht. Zou dat geen boeiende knutselactiviteit zijn?

En als je in de buurt van je huis ook een mooie boom hebt staan, mag je natuurlijk ook 
zelf in je eentje of met broer, zus, mama, papa, oma en opa iets rond die boom maken. 
Hoe meer, hoe liever! Dat laat je ons dan gewoon weten en wij zorgen ervoor dat ook 
dat plekje op de webpagina te vinden is. Snap je zo’n beetje het idee? Met z’n allen als 
reuzen Mini-Heuvellandjes rond bomen maken en op die manier die bomen in de kijker 
zetten. Wat zullen zij blij zijn met die speciale aandacht en creativiteit van jullie! Niet? 
Zeker wel!

Geert De Kockere,
van het Festival van het Maankonijn

ALS REUZEN EEN MINI-HEUVELLAND BOUWEN

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



 Praktisch - Hoe gaat het in zijn werk?

Laat ons weten of je met de klas wilt meedoen en ga in jullie omgeving op zoek naar een 
boom of een paar bomen dicht bijeen, waarrond je tafereeltjes wilt maken. Geef jullie 
naam en het adres van jullie boomkeuze door via info@festivalvanhetmaankonijn.be. 
Aan het begin van het nieuwe schooljaar (of misschien al aan het eind van dit schooljaar) 
kun je dan meteen aan de slag om jullie tafereel voor te bereiden in de klas (schilderen, 
knippen, plakken, boetseren, verzamelen, timmeren ...) om het daarna samen op een 
mooie namiddag tussen 13 en 17 september te gaan plaatsen. Wij zetten het dan op de 
website te kijk voor al wie het wil zien. Mini-Heuvelland!
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