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2002 - 2006
MUZES BIJ HUT BOS : HOE HET ALLEMAAL BEGON…
In het LAPPERSFORTMUSEUM online http://ggf.regiobrugge.be proberen we zo
veel mogelijk het verhaal van de hoop te schrijven, mede verwoord door bos-dichters
& dichteressen. Het begon natuurlijk met de moed van enkele jonge mensen die de
boom N kropen. Het verhaal gaat verder en de duurzame club van Brugge blijft
groeien. Het verhaal achter ons verhaal : voor de volledigheid even de biografie. Een
non-event volgens onze burger-vader...Op www.ggf.be staan ook enkele flitsen
van de begin-tijd en andere bos-bezettingen. Portretten van 25 dichters on line op

http://www.regiobrugge.be/lappersfortpoets.php
• Mark Braet en Patricia Lasoen, Luc Van der Kelen en Willem Vermandere,
Luuk Gruwez en Kamagurka, Peter Slabbynck en Tom Lanoye, Paul De
Wispelaere en Ricardo Petrella zijn de eersten die toetreden tot het
Lappersfortbos-beschermcomité. Dit nadat de Fabricom groep de bezetters
voor de rechtbank daagt. We willen een beschermende cirkel zijn rond deze
jonge tedere anarchisten en hun bos en groene gordel...
• Net voor en na de ontruiming van het Brugse Bos (Brugge 2002) stroomden de
gedichten binnen van vele leden van het beschermcomité van het Lappersfort
en de Chartreuse.
• April 2003 Chartreusehappening met een debat over kunst & engagement
gemodereerd door Joris Barbier en met enkele bos-dichters in panel of op
podium ( Peter Holvoet-Hanssen, Patricia Lasoen, Peter Theunynck, Nic
Balthazar, Noortje Wiesbauer, Nele Ghyssaert brengt gedichten van Mark
Braet - haar dode dichter-partner ).
• Bij de Sinterklaasschoenzetting 2003 waar Luc Van der Kelen ons moed komt
toespreken is er een gedicht van Peter Theunynck genoemd 'een Brugs
sprookje' waar de bestuurders Moenaert en Roose in voor komen…
• Met gedichtendag 2004 publiceren we onze eerste virtuele dichtbundel. De
Morgen schenkt er aandacht aan.
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• Week van het bos 2004 : kort dichters-optreden aan bos en korte poëzielezing
door Paul Demets en Geert Tuerlinckx en Peter Holvoet-Hanssen en Wally de
Doncker en Peter Theunynck op de aangemeerde Kanaalboot The Old Piper.
• Sinterklaas 2004 : kort pers-moment met gedichten door Linda Van Mieghem
tijdens Sinterklaasschoenzetting. Flyer-actie met struikrovers en VBV van 6
tot 10, muzikaal opgeluisterd door de JNM-sambaband.
• Gedichtendag 2005 : flyer-actie aan station, zo ook bij uitreiking van de
Vlaamse cultuurprijzen bij Brugs concertgebouw waar we Minister Anciaux
en Burgemeester Moenaert onthalen met ' heren van het bos ' van Hedwig
Speliers. Dit wordt met de week van het bos 2005 op het huisje aan het
Lappersfort geschilderd door woordkunstenaars die liever anoniem
wensen te blijven.
• Laatste Romerodag 25, lente 2005 met op het podium 4 bos-dichters van de
Lappersfort Poets Society (ook op de regionale TV-zender Focus)
• Pinkstermaandag : riddering van de bomen door Kapersnest met daarna
poëziehappening op de varende Old Piper door de bos-dichters Peter
Theunynck en Peter Holvoet-Hanssen en Don Fabulist uit het Hoppebos:
vurige tongen bij hut bos…
• My Forest is a battlefield als Corpus-bijdrage voor Brugge mei 2005
• Trois couleurs Bleu, Bois, Rouge flyer-actie tijdens Corpus Poëzieroute
september 2005.
• Herfst-flyer-actie aan Brugse station van 6u tot 9u : thema : de laatste Herfst...
• Week van het bos 2005 : vurige tongen tussen bos en stad : beschermlid Ludo
Enckels leest in het Lappersfort voor uit het Vlaamse Filmpje dat hij schreef :
slapen in de armen van een boom, over de bezetting en ontruiming en
aanhoudende strijd rond Reuzenbos. Het motto van de vredesweek is
geen bommen maar bomen en ook aan het Lappersfort wordt een
vredesboompje geplant. Zijn niet alle bossen vredesbossen ???
• Sinterklaas 2005 : Hut Fabricom Vredesbos : flyer-actie ivm. een
stadsdichter(es) voor Brugge met gedichten van Patricia Lasoen en Linda Van
Mieghem.
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• Gedichtendag 2006 : Peter Theunynck leest bos-gedichten voor door de
megafoon. Het waait en is donker wanneer we de thuiskomende pendelaars
aan het Brugse stationsplein weer thuis verwelkomen na een lange dagtaak. Bij
gebrek aan stadsdichter staan de bosdichters graag de muzes van de stad bij.
• Nacht van de duisternis 2006 : fakkeltocht van stad naar bos : stadsdichter Paul
Saccasyn leest bosgedichten voor op de Burg van Brugge. We dragen in stoet
BPA Ten Briele ten grave.
• Begin herfst 2006, 25 sept. met een boommelding ( Joris Denoo ) aan het
Brugse stationsplein.
• 28 september tevens boommelding bij Bos-minister Peeters en Burgemeester
Moenaert en schepenen die een deel van Lappersfort als stadsbos inwandelen.
Bos-minister Peeters krijgt voor de ogen van de camera's het Vlaams Filmpje
' slapen in de armen van een boom ' van Ludo Enckels overhandigd. Met de
afspraak dat we zijn kabinet bezoeken wanneer hij het Filmpje heeft gelezen,
na de week van het bos dus. Het motto blijft : Hut Fabricom Vredebos...
• 1.10 in Brugge. Aan het Lappersfort werd de dichtbundel 'stem van brood en
bossen ' voorgesteld. Morgen is hij te koop in boekhandel de Reyghere en De
Meester. De vredesweek is vandaag ten einde en de week van het bos begint.
14 oktober is de ontruiming alweer 4 jaar geleden...
• wordt vervolgd ...

