Als bosdichters zijn we blij en dankbaar nu een deel van het Lappersfortbos definitief gered is en de
koop definitief is afgesloten. We reiken onze hand naar stad en vlaams gewest om van het Poëziebos
een rust- en stilteplek te maken om van te houden. Wij blijven vragen dat de overheden de bijlen
opbergen voor 7 voetbalvelden bos aan industrie BPA vergissing Ten Briele, de moeder der
zonevreemde bossen. Daarom stappen we ook mee in de SOS leefmilieu optocht vanop het Brugse
Zand op 7.12. De affiche is on line op www.ggf.be Luc Vanneste & Peter Theunynck voor LPS & GGF
( zie ook www.kapersnest.be die bedreigde bos ridderde, klankfragment bij ridders )

Bosdichters Lappersfort Poets Society (de stem van de stemlozen: zorg voor
dagelijkse landschap van bomen, bos, natuur, aarde, water, licht, lucht &
woordwachters bij Poëziebos)
De stem van de bosdichters fluistert zich verder een weg naar het oor van de wereld.
Ook wanneer stormen van protest zijn gaan liggen en iedereen zwijgt, blijven wij
koppig fluisteren en formuleren. We richten standbeelden op voor gesneuvelde
eiken, beuken en populieren,
we schilderen miniatuurtjes voor uitgestorven vogels en vertrappelde paddenstoelen.
We hamsteren metaforen, we bouwen machtige taalconstructies om het Lappersfortbos met het regenwoud te verbinden. We geven zuurstof aan het leven en houden
dromen levendig. We geven eten en drinken aan idealen. Onze thuisplek is bij de
muzes van het Lappersfort Poëziebos. De gedichtenwandelroute langs het Hugo
Clauspad in het Lappersfortbos staat onder onze hoge bescherming. Het is een rusten stilteplek om te koesteren als culturele hoofdstad. Een rustpunt om morgen weer
onvermoeibaar mee te strijden voor een wereld van duurzaamheid en dierbaarheid.
De Lappersfort Poets Society is een kring van dichters en dichteressen die de
bezorgdheid voor de aarde in poëzie heeft gegoten. Net zoals in de film Dead Poets
Society van Peter Weir ervaren wij de natuur en de bossen als een onmisbare bron
van leven. Onze gedichten lees je op http://www.regiobrugge.be/lappersfortpoets.php
en op www.ggf.be ( acties & poëzie ) en meer info krijg je op 0486/737220 bij Peter
Theunynck

