
In het Heuvelland,
op een berg, is de hemel
net iets dichterbij.

Agenda 2019 
~ 16 maart
De Berg-Dichter tijdens Borelle. 
Dorp Dranouter.

~ 17 maart
De Berg-Dichter schenkt in het 
Heuvelland een aperitief met 
poëzie in de bibliotheek van 
Wijtschate.

~ 18 maart
Kinder- en jongerendag, waarbij 
Geert zijn woord geeft aan 
kinderen van de lagere school 
en aan de kinderen van de 
Kunstacademie van Poperinge.

Hou de website in de gaten!

~ 27 april
Een dag samen met de 
Berg-Dichter haiku’s leren 
schrijven met als thema 
kleuren, voorjaarsbloeiers 
en de boshyacinten in 
het bijzonder. Op een 
inspirerende plek in het 
Heuvelland.

~ 28 april
Verrassing op de 
stoeltjesliften van Cordoba 
tijdens Erfgoeddag 2019.  
Een geestige performance.  
Geert aan het woord.

P R O G R A M M A

Wie nu al de QR-code hier scant, 
krijgt alle haiku’s die de Berg-Dichter tot nu toe 
over het Heuvelland schreef. Een groeiende bundel.

Meer over de Berg-Dichter: 
www.toerismeheuvelland.be
www.facebook.com/bergdichter

Contact: Bezoekerscentrum ‘Het Heuvelland’ 
Sint-Laurentiusplein 1, Kemmel
toerisme@heuvelland.be ~ 057/450.455

V.U. Guido Decorte, Regionaal Landschap Westboek, Vaartstraat 7, 8902 Ieper/Zillebeke



FAMILIEFESTIVAL KINDERBROUWERIJ
RENINGELST ~ 26 AUGUSTUS 2018 (VANAF 11.30U.) 
Het zevende familiefestival is een gezellige familiedag in en 
rond de Kinderbrouwerij met héél veel animatie, workshops 
en prachtige voorstellingen voor jong en oud. De haiku’s 
van onze Berg-Dichter zijn te horen onder de luisterboom: 
een creatief samenraapsel van potten, pannen en kommen 
waaruit zijn klanken tevoorschijn komen. 
www.kinderbrouwerij.com  

MAANKIJKEN ~ KEMMELBERG
24, 25 OF 26 OKTOBER 2018 
Samen met de Berg-Dichter en ‘klankbeeldhouwer’ Bernard 
Deleersnyder kijken we, op een magische heuvelrug in het 
Heuvelland, naar de volle maan die opkomt. Poëzie in woord, 
klank en beeld, mooier kan het niet.  
Interesse? Schrijf je gratis in via Bezoekerscentrum  
‘Het Heuvelland’. Let wel: via sms krijg je vooraf een 
berichtje waar en wanneer het zal doorgaan. Wolken 
kunnen een spelbreker zijn. Het aantal plaatsen is 
beperkt tot maximum 40 personen.

STILTEPAD
WESTOUTER  
Het Heuvelland inspireerde 
onze dichter tot een 
reeks haiku’s die te lezen 
zijn langs het Stiltepad 
in Westouter. Ze staan 
gegraveerd in banken, 
ligstoelen en hangmatten. 
Haiku’s zijn korte 
gedichten die je als een 
teletijdmachine van de 
poëzie snel ergens naartoe 
flitsen. Laat de stilte je 
overvallen en kijk mee met 
de dichter naar wat hem 
langs het pad zo trof. 
De Stiltepad-kaart 
is te koop (2 euro) in 
Bezoekerscentrum
‘Het Heuvelland’. 

STOELTJESLIFT 
CORDOBA 
RODEBERGSTRAAT 75, 
WESTOUTER 
Aan elke zetel op de lift 
hangt een sticker met een 
QR-code. De code geeft je op 
magische wijze alle haiku’s 
die de Berg-Dichter in de loop 
van dit jaar schrijft over het 
Heuvelland. Willekeurig. Het 
is een groeiende verzameling, 
een berg haiku’s ... Zin om er 
ook één te maken? Laat je op 
deze plek inspireren. 
Schrijf je eigen gedicht op 
een blanco postkaart, ter 
plekke te verkrijgen. Geef 
je kaart af aan de uitbater. 
Wij sturen die in september 
naar de geadresseerde op. 

Berg-Dichter Geert De Kockere is actief 
tijdens verschillende evenementen. 
Hieronder ontdek je waar je hem kan 
ontmoeten, live of via zijn werk.

Activiteitenkalender 
SPOTS OP WEST ~ WESTOUTER
6 JULI 2018 (17U. TOT 20U.), 7 & 8 JULI (15U. TOT 19U.) 
Tijdens Spots op West neemt Geert op het speelplein aan zijn schrijftafel 
plaats. Op een oude typemachine typt hij live haiku’s voor al wie 
langskomt. Geef hem een woord, een gevoel, een zielenroersel. Hij tracht 
het voor jou in 17 lettergrepen te ‘vertalen’. Wat een poëtische souvenir 
aan Spots op West! Of kom gewoon even langs voor een babbel of om 
één van zijn vele haiku’s over de streek te lezen. 

STIL MET DE BERG-DICHTER ~ WESTOUTER
3 AUGUSTUS 2018 (13.30U. TOT 17U. & 19U. TOT 22.30U.) 
Wandel met onze Berg-Dichter langsheen het Stiltepad in Westouter. 
Laat je tijdens deze stille poëtische tocht raken door het schitterende 
landschap, vol kleine landschapselementen. Misschien inspireren hout-
kanten, knotwilgen, hagen en beekjes jou tot het maken van jouw eerste 
poëtische pareltje!  
Afspraak aan de parking van wijndomein Entre-Deux-Monts, Rode-
bergstraat 69A, Westouter. De kostprijs bedraagt 10 euro (wande-
ling, drankje). Inschrijven via Bezoekerscentrum ‘Het Heuvelland’.
Het aantal plaatsen is beperkt tot maximum 20 personen.

FESTIVAL 
DRANOUTER 
4 & 5 AUGUSTUS 2018 
(VANAF 14U.)
Op de festivalweide schrijft 
Geert live haiku’s van wat er 
te zien en te beleven valt: een 
pittig optreden in de biertent, 
een dreunende menigte voor 
het hoofdpodium, rustige 
genieters in het gras, een 
keuvelend stelletje in hun 
tentje ... Via QR-codes die je 
er aantreft, kan je dan meteen 
zijn ‘gedichte gedachten’ 
lezen. Je kunt hem er ook zelf 
‘inscannen’. Of zit je liever 
onder de luisterboom om zijn 
poëzie te horen of hem aan 
het werk te zien?
www.festivaldranouter.be 

Permanent aanbod 
TOREN BELVEDÈRE 
KEMMELBERGWEG 39, KEMMEL
Op de Toren Belvedère kan je in de verte turen. 
Je vindt er heel wat haiku’s van de Berg-Dichter 
terwijl je de trappen neemt. Laat je inspireren! 
Waan je even een woordkunstenaar. Op een 
blanco postkaart, uit het rekje aan de ingang, 
kan je een schets maken. Of misschien waag je 
je aan je eerste haiku? Klimmen maar.  
Gratis toegang, van 9u. tot 18u.  
De ingevulde postkaart mag je afgeven 
in Bezoekerscentrum ‘Het Heuvelland’. 
Wij sturen die in september naar de 
geadresseerde op.

EN NA DE OORLOG
KERK MESEN
23 NOVEMBER 2018 OM 20U. 
Een poëtische evocatie n.a.v. het 
einde van de Grootte Oorlog. Op 
een bijzondere plek met een woelig 
verleden. Geert gaat er in tweespraak 
met leerlingen van de Academie 
Woord van Poperinge. Een intiem 
gebeuren, met poëzie en muziek.  
Inkom: 5 euro.


