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Poëziebos : muzes bij hut bos : hoe het allemaal begon
In het LAPPERSFORTMUSEUM online http://ggf.regiobrugge.be proberen we zo veel
mogelijk het hoopvolle verhaal te schrijven, mede verwoord door bosdichters & stadsdichteressen. 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. Portretten van 26
stadsdichters & bosdichteressen vind je rond gedichtendag on line op hun site

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 Lappersfortbosbeschermcomité. 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... We zijn Brugge 2002.
• Net voor en na de ontruiming van het Brugse Bos 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 on line op
www.regiobrugge.be . De Morgen schenkt er aandacht aan.
• 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 Burge-
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meester Moenaert onthalen met ' heren van het bos ' van Hedwig Speliers. Dit
wordt met de week van het bos 2005 op het witte huisje aan het Lappersfort
geschilderd door woordkunstenaars die liever anoniem wensen te blijven.
• Laatste Romerodag 25, lente 2005 met op het podium 4 bosdichters 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 bosdichters 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 on line op
www.ggf.be bij acties & poëzie
• 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.
• 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.
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• 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 wordt de dichtbundel 'stem van brood en
bossen ' voorgesteld. Hij is te koop in de boekhandels de Reyghere ( markt & St.
Kruis ) en De Meester ( Dijver ) en in de Brugse Oxfam Wereldwinkel ( Geldmunstraat ) en in de natuurwinkel De Groene Aarde ( aan de brug van Steenbrugge ). De vredesweek is ten einde en de week van het bos begint. De dichtbundel is opgedragen aan onze dode dichters Mark Braet & Melanie Vanbrughe.
• 14 oktober is de ontruiming alweer 4 jaar geleden...en de dag er op aan de
zondagsmarkt Ten Briele doen we een boommelding en een vredesoproep ‘ overbruggen ’ van Geert Tuerlinckx. Kom terug, kom in zomerse tooi, in het
gewaad van liefde. Burgemeester Moenaert komt juist inkopen doen en krijgt
een flyer. Brugge, plus est en nous ! 24 oktober is er een boommelding aan de
eerste gemeenteraad na de 8.10 verkiezingen in Brugge. Het gedicht Lappersfort
Weg wordt verspreid onder de raadsleden. We duimen dat de liefde het haalt…
• Met december 2006 willen we naar jaarlijkse traditie enkele gedichten uitdelen
aan de voorkant van het NMBS-station. Dit wordt echter geweigerd door kapitein
Haeck… Het regent die ochtend en één van de struikrovers is ziek. We treuren
dus niet en komen terug ergens in 2007. Dan liefst met vergunning.
• Het boek Brugge gedraaid van Randall Lesaffer & co schenkt aandacht aan het
Lappersfort als ecologische stadszone C, open lucht museum met vergankelijke
eco-kunst. We schrijven er een open brief over aan de nieuwe brede bestuurscoalitie van Brugge. Het witte huisje aan het Lappersfort wordt gesloopt en de vijf
laatste december-zondagen van 2006 wandelen we het Lappersfort in als Poëziebos met Marcus Cumberlege, Patricica Lasoen, Geert Tuerlinckx, Paul Saccasyn.
• Gedichtendag 2007 : in de stilte van de winter openen we met de bosdichters en
de boswachters de poëziewandelroute in het Lappersfortbos. We hopen dat de
muzes en de godinnen ons gunstig gezind blijven. En dat er een nieuwe wind
mag waaien door de huizen van de overheden en dat ze het poëziebos sparen en
de bijlen opbergen. Hoop en bos doen leven. Het poëziebos is vrij toegankelijk
van zonsopgang tot zonsondergang. Het paviljoen van Toyo Ito is er tevens
welkom en liefst geen 150 meter verder bij het IVBO-containerpark…
• Peter Theunynck, woordvoerder Lappersfort Poets Society, 0486/737220 & Luc
Vanneste, secretaris GGF, 050/390957

