Afscheidsrede Peter Theunynck
Vandaag nemen we (na 10 j actie) afscheid van het Groene Gordel Front (GGF) dat in 2002
ontstond.
Het is als afscheid nemen van een trouwe vriend.
Met weemoed in ons hart. Met enig heimwee naar wat was.
Maar ook met tevredenheid. We zijn een steen geweest in een rivier op aarde. We hebben de
loop van de rivier een heel klein beetje verlegd.
We hebben samen met vele partners mee getimmerd aan een betere wereld.
We hebben het Lappersfortbos helpen beschermen tegen de bijlen.
We hebben als één van de eersten onze nek uitgestoken voor stadsbossen, waaraan steeds meer
behoefte blijkt.
We zijn klokkenluider geweest voor de problematiek van de zonevreemde bossen.
Dat hebben we gedaan met forse steun van onze vrienden de Lappersforters, bosbezetters
met een breed netwerk van sympathisanten.
Ik denk daarbij aan struikrover André en zijn vrienden, aan onze websitebouwer,
aan bosdichters en stadsdichters uit heel Vlaanderen die ons liefdevol omringd hebben,
aan politici en mensen uit het middenveld die naar ons hebben willen luisteren,
aan de pers die ons aandacht heeft geschonken,
aan buurtbewoners en verre vrienden die ons jarenlang zijn blijven steunen,
en aan allen die ons op enigerlei wijze ondersteund of aangemoedigd hebben.
GGF stopt. Maar poëzie en bos blijven meer dan ooit een winnende combinatie.
Dat zal straks weer blijken uit de meeslepende verzen en verhalen van stadsdichter Peter
Holvoet Hanssen en meesterverteller Don Fabulist.
Poëzie en bos blijven de handen in elkaar slaan. Daarom kunnen we u vandaag met enige trots
de geboorte melden van het POËZIEBOSNETWERK, dat onder leiding van de onvermoeibare
coördinator Luc Vanneste het levenslicht ziet.
Het Poëziebosnetwerk zal hier in het Lappersfort Poëziebos elk jaar vier wandelingen
organiseren. Steeds onder leiding van een bekwame natuurgids en een dichter. Natuur en
cultuur broederlijk verenigd onder de takken van de bomen. Bij de muzes van het bos. Onder de
hoge bescherming van minister JOKE?
Het Poëziebosnetwerk wil niet vechten tegen, maar vechten voor.
Het wil banden smeden. De wereld mooier maken. Cadeaus uitdelen.
Ons mooiste cadeau is een stadsdichter. Die schenken we helemaal gratis aan Brugge.
We zijn trots dat we mogen aankondigen dat Hedwig Speliers, een tenor en nestor van de
Vlaamse poëzie, heeft toegezegd om in onze opdracht de eerste stadsdichter van Brugge te
willen zijn. Hij zal Brugge volgend jaar 5 stadsgedichten schenken.
Op zondag 29 januari 2012 wordt zijn eerste stadsgedicht hier in het Lappersfort Poëziebos
voorgesteld, in aanwezigheid van onze kersverse stadsdichter. Men zegge het voort!

http://www.gedichtendag.com/activiteit_detail.asp?ActID=955

29 januari : de stadsdichter voor Brugge bij de muzes Poëziebos !
Eerste Winterwandeling Lappersfort Poëziebos met stadsdichter voor Brugge (*) zondag 29
januari 2012 om 14u30 met stadsdichter (*) Hedwig Speliers en bosdichter Peter Theunynck
en een bosgids. Toegang gratis, bij regenweer paraplu en laarzen) (bussen 7 & 17 stoppen in
buurt rond punt Ten Briele) Meer info bij de bosGezellen Poëziebosnetwerk, 0486/73.72.20
& 050/39.09.57 ( * Elk nieuw seizoen zal Hedwig Speliers - a man for all seasons - een
stadsgedicht voor Brugge neerschrijven van Brugge tot wereld. Daarom stellen we hem aan
als eerste stadsdichter van Brugge voor de periode gedichtendag 2012-2013 met de opdracht
een winter-, lente-, zomer-, herfst- en nieuwjaarsgedicht te schrijven. Over de schoonheid &
de troost voor Brugge & wereld. Elk jaar met gedichtendag stellen we daarna een nieuwe
stadsdichter aan. Wij zijn een deel van de stad Brugge en leveren onze bescheiden bijdrage.
Natuurlijk zouden we het toejuichen als de stad Brugge met ons zou samenwerken om die
missie te voltooien in de volgende legislatuur. ( uit bosbrief aan de maan bij afscheid
www.ggf.be )
Waar: hoofdingang ANB-bord Lappersfort Poëziebos Brugge , hoek Ten
Briele/Vaartdijkstraat langs kanaal, 8200 Brugge ( Sint-Michiels )
Wanneer: 29 januari 2012 om 14u30
Prijs: 0 Euro
Informatie: http://www.regiobrugge.be/lappersfortpoets.php
, 050/390957, lappersfortpoetsscociety@skynet.be

