Feestelijke wandeling 8 jaar GGF in het Lappersfort Poëziebos te Brugge

Zondag 18 april 14u30 feestelijke bosverhalenwandeling in de week van de aarde
www.weekvandeaarde.be n.a.v. 8 jaar GGF, met jeugdauteurs Inge Misschaert &
Ludo Enckels en bosdichter Paul Saccasyn. Alle drie hebben ze het Lappersfortbos
als hoofdpersonage. Tevens een minuut stilte voor onze politici die bomen & bossen
blijven kappen. Lees hieronder fragmenten uit het werk van de twee
bosverhalen-vertellers en de bosdichter met tevens drie portretten. Je leest hier
ook de geschiedenis van het Poëziebos als kroniek van een zonevreemde
levende legende.
Details http://bondbeterleefmilieu.be/weekvandeaarde/index.php/199?pr=WV
Wees welkom.

In memoriam 4 maart kap & ontruiming deel Lappersfort, GGF viert
feest met een glimlach & een traan. Als www.ggf.be zijn we bedroefd om de
3,2 ha BPA Ten Briele die we verloren, maar ook blij dat we het grootste deel van het
Lappersfort als Poëziebos van 13 ha. hebben kunnen redden. Bovendien lopen de
bezetters van 2002 en de mensen van het contract niet langer het risico voor de
ontruimingsonkosten te moeten opdraaien. En wat meer is : met de ingezamelde
Lappersfortgelden (via www.saveforest.be) planten we komende herfst in Oostende
het Lappersfort Zuurstofbos aan. Maar het mooiste verjaardagsgeschenk is wellicht
dat het verzoekschrift http://www.stadsomroep.com/Detail.asp?NUM=29830 van 12
burgers aan de gemeenteraad eind april behandeld wordt op de zitting van 27 april
2010. We besloten over onze achtste verjaardag opnieuw een bosbrief ( U krijgt die
zondag ) te schrijven aan de koning en deze keer ook aan de Unesco. Omdat
de resterende 44.861 hectare zonevreemde bossen
http://www.vbv.be/zonevreemdbos/ van Vlaanderen als werelderfgoed bosgroene
kleurpotloden www.groenepotloden.be & politicivangoedewil - steun verdienen.
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://europeangreenbelt.org/
http://www.regiobrugge.be/lappersfortpoets.php actief in www.vbv.be/netwerk

VOLGENDE GEDICHTENWANDELINGEN
POËZIEBOS
(hoofdingang ANB-bord hoek Ten Briele/Vaartdijkstraat)
Dagelijks van zonsopgang tot zonsondergang langs het Hugo Clauspad
Zaterdagavond 16 oktober 21u boswandeling www.weekvanhetbos.be nacht
van
de duisternis/week van het bos met boswachter Koen & bosdichter Staf De
Wilde.
• Zondag 12 december 201O 14u30 ( gedichtenwandeling 'thema afscheid' met
Peter Theunynck en Paul Demets ).
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