Reddite ergo, quae sunt caesaris, caesari, et quae sunt dei, deo Geef wat
v

van de keizer is aan de keizer, en geef aan God wat God toebehoort

Open bosbrief 09 aan franky demon onderaan op blz 4

Boeboeksbos roept de ministers van zuurstof &
poëzie op tot zonevreemd handelen ! 28.01.10, archiefje
In 2009 stuurden de Boeboeks met gedichtendag hun nieuwjaarsbrief ( zie onderaan
) de wereld in via Marc de Bel. Hij werd voorgelezen tijdens de seizoenswandeling
van de mensen van het Groene Gordel Front www.ggf.be
http://www.regiobrugge.be/ggf-info.php?p=56 en toen reeds stonden die
wandelingen onder de aardige bescherming van de Boeboeks en de muzes van het
bos. Met gedichtendag 2010 wordt het Lappersfort Poëziebos een Boeboeksbos.
Omdat zuurstof en bos onze kinderen doen leven en we ondanks alles dit nooit
mogen vergeten. Ook U niet beste ministers en politici van dit minst beboste
Vlaanderenlandje van Europa. Maak dus werk van wat jullie afspraken in jullie
Vlaamse regeerakkoorden van 2009 :
" We zorgen voor meer toegankelijke stadsrandbossen en stimuleren kwalitatief
hoogstaande groene ruimte in de stad, speelbossen en natuur- en bosgebieden,
waarbij er steeds aandacht is voor toegankelijkheid. We activeren het
boscompensatiefonds ter ondersteuning daarvan. We maken ook werk van het in
kaart brengen van de zonevreemde bebossing en herbestemmen de bossen waar
dat nuttig en mogelijk is. "
Een constructieve dialoog moet de problematiek van de zonevreemde bossen,
expliciet vermeld in het Vlaamse regeerakkoord, verder helpen rechttrekken. We
kijken uit naar de plannen van onze minister van leefmilieu en cultuur. Tevens
een woord van dank voor het vernieuwde Hugo Clauspad met poëziewandelpad in
het Brugse Poëziebos dat dus tevens het eerste Boeboeksbos is. Omdat zuurstof en
bos onze kinderen doen leven...
Marc de Bel, kinderboekenschrijver
Peter Theunynck, Lappersfort Poets Society
Luc Vanneste, Groene Gordel Front in Brugge en ommeland
Een dierbare groet van de bosGezellen Peter Theunynck, voorzitter Groene Gordel Front in
Brugge en Ommeland (GGF) & woordvoerder Lappersfort Poets Society, 0486/737220 & Luc
Vanneste, secretaris GGF & medewoordvoerder Hanzestadcoalitie, 050/390957 www.ggf.be
http://www.regiobrugge.be/lappersfortpoets.php actief in www.vbv.be/netwerk

Boeboeks zijn boos…
Verantwoordelijke uitgever: Luc Vanneste 050/39 09 57

Geachte Ministers van dit land, Ik weet niet of u tijd hebt om strips te lezen ?
In de strip : ‘Het Biezebos bedreigd’ is duidelijk dat de Boeboeks een hekel hebben
aan bedrijfsleiders en politici die zich in naam van het ‘Geilige Geld’ permitteren
zomaar duizenden hectaren bos om te kappen.
De Boeboeks zijn het spuugzat. Nergens in dit land hebben ze nog enige zekerheid dat hun
natuurlijk plekje veilig blijft. Iedere maand zijn er talloze Boeboekfamilies die verplicht worden
hun groene nest te verlaten, omdat projectontwikkelaars samen met burgemeesters hebben
beslist dat er bedrijven, woningen of appartementen in de plaats moeten komen. Ze
begrijpen het niet meer… Waarom moeten zij, samen met vele andere dieren en vogels
plaats maken, terwijl er zoveel huizen en fabrieken leeg staan en verkommeren ?
De Boeboeks zijn boos. En wie moet het vangen? Ondergetekende, want ik ben volgens hen
mede-verantwoordelijk. Ik heb hen dan ook beloofd hun opmerkingen en grieven aan u over
te maken, in de hoop dat u daar wél iets aan verandert.
Dames en heren ministers, het lot van miljoenen Boeboeks, kinderen en volwassen burgers
ligt in uw handen.
Beloof het ons : Bos Blijft Bos ! In naam van de Boeboeks,
Marc de Bel, Brugge 1 januari 2009
PS. De seizoenswandelingen in het Lappersfort Poëziebos ( zie www.ggf.be ) staan onder
de aardige bescherming van de Boeboeks en de muzes van het bos. Deze brief zal
voorgelezen worden bij de start van gedichtendag 2009 in Lappersfort
http://www.gedichtendag.org/read/activiteit/id/102354/het-vogelvrije-bos-der-dode-dichters-bruggelappersfort-po%C3%ABziebos?submenu=9459&edition=90

Verantwoordelijke uitgever: Luc Vanneste 050/39 09 57

Beluister hier twee klankfragmenten vanop het Hugo Clauspad in het geredde
Lappersfort Poëziebos met dank aan de stadsomroep op locatie
http://www.stadsomroep.com/Detail.asp?NUM=29678
http://www.stadsomroep.com/Detail.asp?NUM=29679

Poëzieboswandelingen www.ggf.be zondagswandelingen 2011 in
het Brugse Lappersfort Poëziebos in 2011 : zondagen 30/01 + 1/05 + 9/10, telkens om
14u30.
Seizoenswandelingen 2011 (hoofdingang ANB-bord Lappersfort Poëziebos Brugge hoek
Ten Briele / Vaartdijkstraat langs kanaal) toegang gratis, bij regenweer paraplu en laarzen)
(bussen 7 & 17 stoppen in buurt rond punt Ten Briele) Meer info bij de bosGezellen, 0486/73.72.20 &
050/39.09.57 ( tevens in Word-bijlage )
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Zondag 30 januari 2011 om 14u30 : gedichtendag in het Lappersfort
Poëziebos, zie
http://www.gedichtendag.com/activiteit_detail.asp?ActID=608 met oa. Staf De
Wilde en Paul Saccasyn en nog enkele andere bosmusketiers... zie
www.ggf.be
Nav. de dag van de aarde 2011 www.weekvandeaarde.be is er
lentewandeling op zondag 1 mei om 14u30 met verhalenverteller Lucas
Vandenbussche. Het bezoek van de witte olifantenstam, speciaal voor
gezinnen met kinderen en kleinkinderen. zie ook www.tinktank.be
Zondag 9 oktober 2011 om 14u30 met verhalenverteller Don Fabulist &
stadsdichter A Peter Holvoet-Hanssen in het Lappersfort Poëziebos. Zie ook
www.weekvanhetbos.be en www.kapersnest.be en www.vbv.be/netwerk
http://www.uitinwestvlaanderen.be/10235/het-hugo-clauspad-voor-poetischewandelaars (sidera addere caelo) sterren toevoegen aan de hemel - ajouter
des étoiles au ciel (Erasmus) Nu reeds dagelijks van zonsopgang tot
zonsonder-gang kan u in het Brugse Lappersfort wandelend 21 gedichten
lezen op de levende poëzieroute langs het Hugo Clauspad. Wees welkom
voor een vrije toegang bij de muzes van het bos (zie ook
www.regiobrugge.be). Een enkeling kan het niet alleen, alleen velen die zich
op het juiste moment met elkaar verenigen. Goethe.
Bezoek de zuurstofbomen
O http://www.buitengoed.be/stadsrandbos/lappersfort/
(sidera addere caelo) sterren toevoegen aan de hemel - ajouter des étoiles au
ciel (Erasmus) Nog een dierbare groet van de bosGezellen,
Peter Theunynck, voorzitter Groene Gordel Front in Brugge en Ommeland
(GGF) & woordvoerder Lappersfort Poets Society, 0486/73.72.20 & Luc
Vanneste, 050/39.09.57, secretaris GGF & medewoordvoerder
Hanzestadcoalitie, www.ggf.be actief in www.vbv.be/netwerk
http://www.regiobrugge.be/lappersfortpoets.php
http://www.regiobrugge.be/report.php?aid=168 ( foto' s gedichtendag 2007 )
Bekijk & beluister hier de opening van het vernieuwde Hugo Clauspad in het
Brugse Lappersfort Poëziebos
http://www.youtube.com/watch?v=IKskFwvoxgQ&feature=related
http://antwerpen.indymedia.org/node/1718 ( Bosbrief aan de muzes,
openingstoespraak Hugo Clauspad Poëziebos Brugge gedichtendag 2010 )
Duurzaamheid omdat de toekomstige generaties ons dierbaar zijn ...
SAMEN ZUURSTOF GEVEN AAN EEN DUURZAAM VLAANDEREN
Opdat het hart van de schildpad nooit ophoudt met slaan....
Verantwoordelijke uitgever: Luc Vanneste 050/39 09 57

Brugge gedichtendag 09
Open bosbrief aan een toekomstige schepen van groen,
geachte heer Demon, beste Franky,
Ooit was er een man in dit land die Cardijn heette en die sprak van zien, oordelen, handelen.
We had-den ook nog priester Daens die opkwam voor de rechten van de arbeiders. Vandaag
zijn er jonge mensen die een bedreigd lapje zonevreemd bos bezetten om te getuigen over
rechten voor natuur en bos, fauna en flora. Geen woorden, maar daden. In de komende
boskrant (fragment onderaan) vertellen zij hoe zij dat doen in respect voor het bos. De mensen
van www.groenfront.be zijn de opvolgers van de eerste bosbezetters, de Lappersforters.
Een aantal mensen en bewegingen uit het middenveld en de buurt willen als het ware een
beschermende cirkel (zie www.ggf.be) zijn rond de oude en de nieuwe bezetters en hun
bedreigde bos. Het bedroeft ons dat het u stoort dat jonge mensen zich inzetten voor een bos.
(zie krantenknipsel onderaan) Daarom willen wij u graag een voorstel doen: bezoek met ons
het laatste lapje zonevreemd Lappersfortbos en zijn bosbezetters. Wij zijn er van overtuigd
dat een christendemocraat als u niet onverschillig zal blijven bij die heldendaden in naam van
de zorg voor de schepping. Laat ons de dialoog aangaan. Breng gerust ook een bosminister en
een Brugse burgemeester mee. Misschien is het water tussen ons nu nog te diep; maar moet
dat eeuwig zo blijven? Wij zouden natuurlijke bondgenoten moeten zijn in een
verzoeningsproces van zorg voor de schepping. Waar kunnen we dat beter oefenen dan in een
vredesbos? We schreven met de bosdichters ‘het manifest van het Poëziebos’ en gaan
daarover graag in dialoog met u. Kom met ons zien, oordelen en handel dan in een daad van
naastenliefde: berg met uw oranje partij de bijlen op! Luc Vanneste & Peter Theunynck,GGF
UIT DE KOMENDE VBV-BOSKRANT (www.vbv.be/netwerk): Je zegt rekening te
houden met jullie ecologische voetafdruk. Anderzijds bevinden jullie je hier in een bos,
wat ook best wel een kwetsbaar ‘ecosysteem’ is. Hoe trachten jullie de schade en jullie
afval te beperken? Het valt me bv. op dat hier weinig afval rondslingert. Gust: Je hebt
gelijk dat onze aanwezigheid in dit bos de ‘natuurlijke’ gang van zaken beïnvloedt. Maar we
proberen echt wel heel bewust onze negatieve impact te beperken. Ik denk dat we ook uit
ervaring mogen stellen dat de natuur hier ons stilaan “accepteert”: waar de vogels ons eerst
schuwden, zijn ze nu in grote getale terug aanwezig. Alles wat je ziet aan materiaal in dit bos
is bovendien gerecycleerd, dus ook op die manier houden we onze impact beperkt. Brandhout
gebruiken we met mondjesmaat, om te koken en ons een beetje te verwarmen. Maar ook hier
maken we enkel gebruik van afvalhout dat ons geschonken wordt. Shane: Een belangrijk
aandachtspunt hier is dat we steeds op de paden blijven. Zo blijft het merendeel van de
bosbodem beschermd. Je zal ook merken dat de twee hutten die we op de begane grond
gebouwd hebben, op de betonvloeren van de oude, industriële gebouwen hier staan. Ook
hierdoor wordt de bosgrond dus niet beschadigd. En tenslotte zijn we dit bos pas opnieuw
gaan bezetten op het moment dat het opnieuw sterk werd bedreigd. De schade die wij
veroorzaken is klein bier vergeleken met wat er staat te gebeuren natuurlijk.
'VUIL LAPPERSFORTBOS' IN HET NIEUWSBLAD 28 JANUARI 2009
SINT-MICHIELS - CD&V-gemeenteraadslid Franky Demon heeft een open brief geschreven aan het
Brugse schepencollege. Hij wil weten wat het stadsbestuur gaat doen met de Lappersforters die reeds
enkele maanden een gedeelte van het bos bezetten in hun strijd tegen de kap van nieuwe bomen voor
de bouw van een kantorencomplex.'Het doet mij echt pijn om te zien hoe vuil het bos erbij ligt. Ik
begrijp dat mensen willen opkomen voor hun idealen maar ze moeten er dan ook respect voor hebben.
Als toekomstig schepen voor Groen vind ik het onbegrijpelijk wat er daar gebeurt. Ik stel mij serieuze
vragen bij de borden en vlaggen die momenteel aan de bedrading rond het bos opgehangen werden. Ik
moet vaststellen dat heel wat mensen van het stadsbestuur opmerkingen krijgen over borden of
afsluitingen in hun tuin en daar mag alles volgehangen worden. Vele mensen zien dit als een soort
provocatie en vragen zich eigenlijk af waarom er niet ingegrepen wordt', schrijft Frank Demon. Hij
wacht nu op een antwoord van de burgemeester. (rso)
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