Het GGF is dood, leve het Poëziebosnetwerk.
Nulste wandeling http://vbv.be/weekvanhetbos/bezoeker.php/2/activiteit_weergeven/292
poëziebosnetwerk Verzamelen om 21u.aan de ANB-hoofdingang van het Lappersfort Poëziebos
(hoek Ten Briele/Vaartdijkstraat). Bosdichter Paul Saccasyn & bosgids leiden
ons rond in de nachtelijke duisternis waar ook de opvolger van het GGF wordt
voorgesteld. Bij regenweer laarzen & paraplu. (deelname gratis). Rond 22u30
slapen de muzes van het bos http://www.bondbeterleefmilieu.be/nacht/index.php/260

Bosbrief aan de maan
De morgen ben jij
De lucht is vol rozen
de rozen zijn weerloos
weerloos je handen je ogen
roos van je mond
de morgen ben jij
weerloze roos van de morgen
wond van de rozen
( wijlen Zuid-Afrikaanse Ingrid Jonker, uit Ik herhaal je, vertaald door Gerrit Komrij )

Lieve maan waaronder wij leven en ademen,
Met dit korte, bloedmooie gedicht van Ingrid Jonker begint onze bosbrief aan jou. Jij die
alles hebt gezien en de 9 lange jaren van www.ggf.be als Groene Gordel Front in Brugge &
ommeland met aandacht hebt gevolgd. Onze negen levens zitten er op. Niet dat ons werk
helemaal voltooid is. Het Vlaamse plan voor de ernstig bedreigde zonevreemde bossen laat
op zich wachten en de groene inkleuring www.groenepotloden.be van de aangekochte
KMO-zone Lappersfort is een RUP van lange adem. Maar we vertrouwen erop dat onze
verkozenen des volks te vertrouwen zijn. Ook de zuidelijke ontsluiting en het Chartreusegebied blijven als het ware eeuwig op de politieke agenda. Wij hebben overal vele zaadjes
vol hoop gezaaid. Die moeten nu nog schieten en groeien. Alle dagen hopen is ons motto.
We danken graag iedereen ( mensen & verenigingen & beschermcomité ) die betrokken
was bij het verhaal van het Groene Gordel Front. Vele duizenden mensen uit Brugge,
Vlaanderen en de rest van de wereld sympathiseerden met ons en steunden ons
daadwerkelijk. Dank aan alle mensen van de pers en speciale waardering voor de mensen
van het Brugsch Handelsblad die onze lezersbrieven publiceerden.
Afscheid is een nieuw begin. Uit de asse van de GGF-feniks verrijst in de nacht van de
duisternis het POËZIEBOSNETWERK. We zullen met bosdichters & bosgidsen jaarlijks 4
keer per jaar wandelen in het geredde Lappersfort Poëziebos, waar de muzes dromen. En
wat meer is : als bosGezellen herhalen wij ons pleidooi voor een Brugse stadsdichter(es)
2013. Wij voegen de daad bij het woord en doen Brugge een stadsdichter cadeau. 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. de afscheidnemende GGF-bosGezellen Peter Theunynck
0486/737220 & Luc Vanneste 050/390957 http://www.regiobrugge.be/lappersfortpoets.php

Eerste Poëzieboswandeling 2012
(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
zondag 29 januari 2012 om 14u30 met bosgids & stadsdichter Hedwig Speliers en
bosdichter Peter Theunynck ( meer info 29 januari : de stadsdichter voor Brugge bij de
muzes Poëziebos ! http://www.gedichtendag.com/activiteit_detail.asp?ActID=955
In bos wandelen met flarden Claus in ons hoofd, perstekst http://www.uitinwestvlaanderen.be/10235/het-hugoclauspad-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/WestVlaanderen/Lappersfortbos.aspx

PS. Bospoëzie Hedwig Speliers lees je op De Kleren van de Keizer Heren van het bos
Lappersfortbos Wat zeg je? Lindes kappen?
uit archief : Persbericht Lappersfort Poets Society 12 september 2005
De Bosdichters van de Lappersfort Poets Society geven graag een groene pluim aan het
Brugse stadsbestuur en aan de mensen van de Corpus Poëzieroute. In de rand van de
geslaagde Corpus Poëzieroute en aan de vooravond van de Open Monumentendag (Hout)
was ook de poëzie van de Brugse bosdichters aanwezig (trois couleurs bleu, bois, rouge)
om Corpus uit te wuiven. Naar aanleiding daarvan maken de bosdichters nu reeds hun 2
bedes bekend die ze aan de Sint vragen bij de vierde Sinterklaasschoenzetting 5 december
aanstaande ( wat de andere bedes van andere part-ners van de Hanzestadcoalitie zijn : wait
and see ! ) http://www.regiobrugge.be/lappersfortpoets.php
* een stadsdichter(es) voor Brugge !
* Lappersfort bos blijft bos
Waarom een stadsdichter(es) ?
Kan Brugge nablijven bij andere steden en alleen bosdichters hebben ? Neen ! Heeft
Brugge nood aan een onafhankelijke stem dicht bij lief en leed van burgers, bestuur en
bezoekers ? Ja ! Brugge : plus est en vous ! De Bosdichters zijn alvast kandidaat maar
ongetwijfeld staat ook jong Brugs
talent te popelen. Ook na Corpus blijft " Brugge in al zijn kalmte een
uitdaging voor de hedendaagse wereld " (Henry Miller)
Paul Demets * Peter Theunynck * Willy Spillebeen * Ludo Enckels * Luuk Gruwez * Joris
Denoo * LindaVan Mieghem * Wally de Doncker * Hilde Keteleer * Hedwig Speliers *
Patricia Lasoen
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IN HERINNERING AAN BEZETTERS & VRIENDEN WWW.GGF.BE VAN BOS & AARDE ( 2001 – 2011 )
FRAGMENT UIT SLAPEN IN DE ARMEN VAN EEN BOOM (VLAAMS FILMPJE)

Hanne - het jongere zusje van Lies - één van de ex-bezetsters van het bedreigde Reuzenbos
schrijft een ultieme brief aan de ministers:
‘Mijnheer, mevrouw de minister, ik schrijft U omdat ik niet meer weet wat ik kan doen om
Reuzenbos te redden. U bent mijn, onze laatste hoop. Zonder twijfel bent u op de hoogte van ons
probleem, want het gevecht voor het behoud van het bos is al vaak in het nieuws geweest.
Reuzenbos ligt niet zo heel ver van ons huis. Wij, hebben er vaak gespeeld.
Er is heel veel wat ik niet begrijp mijnheer, mevrouw de minister. Hoe kan het nu dat een bos
misschien zal verdwijnen als zoveel mensen het willen behouden? En hoe kan het dat Lies, die
echt een heel goed mens is naar de gevangenis moet en gestraft zal worden? Omdat ze in dat
bos ging wonen om te tonen hoe graag de mensen dat stuk groen willen behouden? Om te tonen
hoeveel ze ervan houden, hoe erg ze dat stukje groen nodig hebben? Ik hoop, mijnheer en
mevrouw de minister, dat U nu beter begrijpt wat hier eigenlijk gebeurd is. En dat Reuzenbos
mag blijven. Heel erg bedankt dat U mijn brief hebt willen lezen. Ik hoop dat U een goede
oplossing zult vinden.’ Hanne
Hanne mijmert in zichzelf en denkt : ‘Ja wij zijn de vrienden van het bos, van deze wereld vol
levende wezens, waarin we zoveel plezier beleefden, zoveel droomden. Als ik niet zo jong was,
dan was ik ook de hele tijd in het bos gebleven. Heel veel vraagtekens heb ik bij dit gebeuren in
dit grootse levende bos.’ Ludo Enckels Met dank aan Uitgeverij Averbode
Slotwoorden uit Enkel de daad

De droefenis hangt tussen de bomen. Alles valt naar beneden, niets valt naar omhoog. Ik zei dat
je moest vertrouwen op wat je zag, maar dat er ver voorbij het zien nog belangrijker dingen
waren. En dat het dan kon dat iets plotseling naar boven ging. Als je dat maar hard genoeg
geloofde dan gebeurde het ook. Klim jij maar ver weg. Hoe hoger je bent, zoveel later zullen de
vlammen jou bereiken. Ik beneden ben niet veilig meer. Ik kan het niet meer. Hier sta ik, tussen
de dertig en de dood, terugkeren kan niet meer.
Marijke Libert Met dank aan uitgeverij Cossee
FRAGMENT UIT BIOBOY

Op weg naar de open plek in het Klapperbos ging ik even langs bij mijn oude eik. Ik liet mijn
vingers over de stam gaan. Overal zag ik nieuw leven in wording. Dit bos leeft, dacht ik. Het wil
leven en niets mag dat beletten! Op de open plek zat een dertigtal mensen in een cirkel. In het
midden stond een grote lamp. Een man ging in het midden van de kring staan. Het werd meteen
stil. ‘Beste vrienden,’ begon hij. ‘We hebben allemaal hetzelfde doel. We willen dit bos van de
ondergang redden.’ Hij zweeg even. ‘De massaconsumptie kunnen we niet tegenhouden. We
kunnen niet veel doen tegen de globalisering van de wereldhandel. Maar in dit dorp hebben we
wel een stem. Als we onze stem luid genoeg laten klinken, kunnen we dit bos redden.’ Iedereen
begon spontaan te juichen en te klappen. Geen woorden maar daden. Ik was benieuwd. Want al
werd gezegd dat we een stem hadden in dit dorp, ik had daar nog weinig van gemerkt. En ik was
ook niet meteen onder de indruk van de opkomst. Hoeveel lawaai konden dertig stemmen
maken? Een jongen was opgesprongen. ‘We moeten dit bos redden. We moeten!’ Hij gebaarde
wild om zich heen. ‘Er staan waardevolle planten en bomen in dit bos, er huizen hier dieren.
Mensen komen hier tot rust.’
Inge Misschaert Uit: 'Bioboy' van Inge Misschaert, Met dank aan uitgeverij De Eenhoorn
Eerste Poëzieboswandeling 2012 zondag 29 januari 2012 om 14u30 met bosgids & stadsdichter
Brugge Hedwig Speliers en bosdichter Peter Theunynck ( meer info www.gedichtendag.com )
(hoofdingang ANB-bord Lappersfort Poëziebos Brugge hoek Ten Briele / Vaartdijkstraat langs kanaal)
toegang gratis, bij regenweer paraplu en laarzen)
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