Lappersfort=bos

Boommelding
Oei, opgepast: een boom. Kappen met die droom.
Maak puin van die kruin. Hij pakt mijn licht af.
Hij staat in mijn weg. Ik plas hem omver. Ik knal
er tegenaan. Hij mag daar niet staan. Oei, opgepast: bomen. Laat de ontbladerdienst komen. Laat
de takkewijven komen, de kettingkappers, de
kaalkruinen, de stamdaders, de schorsers. Oei,
een boommelding. Boem! zeg ik tegen die boom.
Boem! Boem! Boem! Boem! Want vele bomen
maken een bos. Maar bossen zijn voor boze wolven, rosse vossen, rare rode kapjes en boeken- en
andere houtwormen en grootmoes op antieke
houten benen. Hakken dus die handel! Versplinter die partij! Oorlog aan die stammen! Ontluizen
maar die kruinen! Verbranden al die blaren! Oei,
opgepast: nog een boom ! Joris Denoo
http://www.regiobrugge.be/lappersfortpoets.php

* Elke zondag, 10u30 natuurwandeling in Lappersfort met
gids, bij Wilgendreef Vaartdijkstraat ( van einde Ten Briele
doorwandelen naar tweede ingang richting Steenbrugge)
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Over-Brugge(n)
kom terug, kom in zomerse tooi, in het gewaad
van liefde. kom terug, ziel van hoop die ons prikkelt, in het tederste licht van zon. alle bloei van
herinnering blijft met mij verweven, begeestert
mij telkens onverwacht om verder te gaan, om
over kloven van het "ongehoorde" bruggen van
verwantschap te slaan. slinger dan, o stad, je straten en kanalen rond de hals van pleinen & wijken,
van parken en fonteinen. dat elke omwalling open
valt in velden en bossen van onthaal. Geert Tuerlinckx
* De Hanzestadcoalitie voor een duurzame en dierbare stad
(het GGF-thuisindestad-netwerk) zoekt een uitweg voor het
drama van het Lappersfort. Iedereen wil het bos behouden
en toch komen heel binnenkort de bijlen. Geen bijlen maar :
HUT FABRICOM VREDESBOS of de duurzame grondenruil is voor ons de uitweg waar iedereen wint. Voor Bombardier hebben we een B-plan via www.ggf.be (pers3.6). Deze oproep tot overbrugging geldt voor het huidige en het volgende stadsbestuur van Brugge. Onze vredeshand is open.
Maar ze moeten stoppen met zwaaien met hun bijlen. Het
Lappersfort als symbool van de zonevreemde bossen blijft
integraal. Meer info in LAPPERSFORTMUSEUM online
http://ggf.regiobrugge.be
vu : Groene Gordel Front in Brugge en Ommeland, 050/390957
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