persbericht gedichtendag 2007 Lappersfort poëziebos...
Zopas werd in het Lappersfortbos de poëziewandelroute ingewandeld. Deze is vrij en gratis toegankelijk van zonsopgang tot zonsondergang. Je vindt er gedichten van Linda Van
Mieghem, Willy Spillebeen, wijlen Melanie Vanbrughe en wijlen Mark Braet, Peter Theunynck, Hedwig Speliers, Paul Saccasyn, Marcus Cumberlege, Patricia Lasoen, Peter
Verhelst en Paul Demets. Onze dank gaat naar bosminister Peeters en naar de boswachters van het Agentschap voor Natuur en Bos ( ANB ) die deze realisatie mogelijk maakten.
We danken tevens de dichters en de dichteressen die de rechten op hun gedichten uit deze
poëziewandelroute ' stem van brood en bossen ' afstonden aan het poëziebos.
Meer gedichten zijn op www.regiobrugge.be/lappersfortpoets te lezen en de dichtbundel
‘ stem van brood en bossen ‘ is te koop in de boekhandels de Reyghere & de Meester &
in de Oxfam Wereldwinkel & het natuurhuis de Groene Aarde voor 5 euro. On line bestellen
kan via www.regiobrugge.be
Het onderstaande gedicht dragen we op aan de nieuwe brede bestuurscoalitie met de bede
om geen bijlen naar het Lappersfortbos te sturen. We zijn samen in Hanzestadcoalitie bereid om duurzame alternatieven te vinden. We dromen van een stadhuis waar medekrachten kunnen groeien en bestuur en burgers samen stad kunnen zijn. Rond het Lappersfortbos
zou dan een feest van verbinding kunnen groeien. Thuis in de stad en het bos : verbeelding
in de hoofdrol en fantasie aan de macht ! Brugge, plus est en nous.
LAAT ER EEN BOS ZIJN Peter Theunynck
Laat er een bos zijn
waar de bladeren heel traag
vallen, menig maal
hun laatste landingsplaats
bepalen, alvorens
de aarde juist te raken
waar ze in het verlengde
van hun vrije val ligt.
Laat het mijn bos zijn
waar de wereld eeuwig blijft
haperen tussen zomer en herfst
tussen vallen en opstaan.
HIERNA DE NIEUWE DATA SEIZOENSWANDELINGEN IN LAPPERSFORTBOS 2007
zondag 01 april om 14u30 : boswandeling met natuurgids-vogelkenner * zondag 22 april om
11u30 en 14u30 opendeurdag in het poëziebos ( dag van de aarde & feest 5 jaar GGF ) *
zondag 01 juli om 14u30 : boswandeling met ANB-gids boswachter * zondag 07 oktober om
14u30 : boswandeling met bosdichters en stadsdichteressen ( week van het bos ) (verzamelen aan de hoofdingang hoek Ten Briele/Vaartdijkstraat, parkeergelegenheid voorzien
tenzij om 11u30 wanneer er zondagsmarkt is. Bij regenweer paraplu & laarzen aanbevolen)
Meer info op 050/390957, www.ggf.be Ten gepaste tijde geven we meer details over de
gidsen en de dichters. Het LAPPERSFORTMUSEUM online http://ggf.regiobrugge.be
Luc Vanneste, secretaris GGF & medewoordvoerder Hanzestadcoalitie, 050/390957
Peter Theunynck, voorzitter Groene Gordel Front in Brugge en Ommeland ( GGF )
& woordvoerder Lappersfort Poets Society, 0486/737220

