
Sinds de eerste nacht van weleer, laat de toverkracht van de maan grote en kleine men-
sen, geliefden en dichters dromen... Wanneer dit stukje land zich heeft losgemaakt van on-
ze aarde om opwindende spelletjes verstoppertje te gaan spelen met Phoebus, zijn er vele 
dichters geweest die met hun nieuwsgierige neuzen naar de hemel hebben gestaard om dit 
juweelachtige licht te ontdekken en hun fantasi te laten kleuren door dit irreële spectakel. 
 
Onderweg op onze reizen "naar de maan" speelt onze vrijheidslievende geest het spel als 
van een landloper in de meanders van de nacht, op zoek naar het gezelschap van de elfjes 
die om onze reis te fleuren zich tooien met kleurrijke uitbarstingen van de maan. We 
"gapen met verstomming"  en vliegen als bedwelmd rond op een pluizige wolkenmassa van 
roze wolkjes die ons voeren aan het firmament van onze meest fantastische dromen. Daar 
ontmoeten we alle magiërs en dwergen die onze kinderziel nog steeds kunnen beroeren. 
 
Hoeveel maanlicht heeft verstrengeld paren verrast, die gebruik maakten van de doorschij-
nend gloed van deze nachtster om hun ogen te verlichten met een tintelend liefdesvlamme-
tje. Sommige waren zelfs van plan om "de maan te veroveren" en hem dan aan te bieden 

als een nachtparel, met de belofte van eeuwige garantie aan hun teerbeminde, die geluksdronken erkentelijk is bij het 
ontvangen van dit kostbare geschenk. Ja, door het schemerige zachtgele licht dat de maan met tedere discretie fijntjes 
verspreidt, streeft zij ernaar om te waken over de intimiteit van de geliefden en is ze medeplichtig aan hun verborgen 
samenzijn... 

 
De "wittebroodsweken" ontstonden in de achttiende eeuw. De maan beschermde het nieuwe paar, in de periode 

die volgde op de heerlijke bruiloft. Zij moedigde hen aan om elkaar beter te ontdekken tussen het kantwerk  in de 
'voltrekking' van hun liefde, terwijl ze zich verder losmaken van hun ouderlijke steun. Tijdens deze paar weken van het 
wederzijds ontdekken, zal het jonge stel hun nieuw geluk vergroten met een tederheid zo zoet als honing ... Dus waar-
om zouden wij deze momenten van intens geluk niet uitbreiden en om hulp roepen bij alle elfen, magiërs en dwergen ? 
Deze wachten slechts  op een teken van ons om ons al deze geneugten, die wij in het geheim nastreven, te bren-
gen ... 


