Sent: Friday, October 21, 2011 2:20 PM
Subject: ( afscheid ) Kan het ACW lokaal politiek pluralistisch worden ? ( bijlages voor acw )

beste ACW,
in onze beweging waren veel zonen en dochters uit ACW-hoek. Die brede beweging
www.ggf.be is nu gestopt en wij gaan naar de eeuwige jachtvelden. Wij herrzijzen als
Poëziebosnetwerk. Maar toch dit laatste vaarwel met in bijlage iets dat ook relevant kan zijn
voor acw ? En tot slot een droom meegeven. De droom van een lokaal politiek
pluralistisch acw ! Zelf hebben wij goede contacten met schepenen demon & demarest van
acw-strekking en als cm-lid krijg ik de visie met op 7 en 21 oktober een bosopener.
Goed zo ! Helaas zijn de lokale bladzijden vaak enkel gericht op de eigen club. En bij
verkiezingen kennen jullie lokaal vaak maar één partij. Ik droom het anders. Dat jullie lokaal
interesse tonen voor de vele bewegingen en lokaal poltiek pluralistisch worden ! Dat zou
kunnen door bijvoorbeeld ook eens een oppositie-lid of schepenen van diverse kleuren aan
bod te laten komen. Het is een suggestie om eens over na te denken. En slecht voor jullie
beweging is dat niet, zo heb je contacten in meerdere partijen ! Idem voor de vele
bewegingen in het bewegingslandschap.
beste groet van luc vanneste, zoon van een kajotter uit de tijd van Cardijn & oud-secretaris
GGF 050/390957
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Bekijk hier foto Hugo Clauspad ingewandeld in Lappersfort Poëziebos 06/07/2008
In bos wandelen met flarden Claus in ons hoofd, perstekst
http://antwerpen.indymedia.org/news/2008/07/15861.php
Twee gedichten Jotie voor gedenkplaat dode dichters Lappersfort Poëziebos
Van zonsopgang tot zonsondergang : Hugo Clauspad Lappersfortbos
http://www.uitinwestvlaanderen.be/10235/het-hugo-clauspad-voor-poetische-wandelaars
Hugo Clauspad op Literatuurplein
Hugo Clauspad Poëziebos Brugge in Poeziekrant 3 - 2011, met dank aan Poëziecentrum
http://www.natuurenbos.be/nl-BE/Domeinen/West-Vlaanderen/Lappersfortbos.aspx

Laat ons bossen met gravinnen www.ggf.be
Laat ons jurken met gravinnen.
Laat ons rokken met prinsessen.
Laat ons bakken de duchessen.
Laat ons in uw harnas binnen.
Laat ons scheden om de zwaarden
Laat ons druipen van het braad.
Laat ons zingen na de daad.
Laat ons lachen in de baarden.
Laat ons draven in de manen.
Laat ons blinken in het brons.
Laat ons wapperen de vanen.
Laat ons schetteren pistons.
Laat ons waaien als de hanen.
Laat ons dansen onder dons.
Peter Theunynck, Lappersfort Poets Society, www.ggf.be actief in www.vbv.be/netwerk
http://www.uitinwestvlaanderen.be/10235/het-hugo-clauspad-voor-poetische-wandelaars
http://www.regiobrugge.be/newsread.php?sid=1&aid=468

