Onze insteek resoc-congres morgen haven- en regio-ontsluiting lees hieronder.
Nu ons oude actienetwerk www.ggf.be timmert aan Hugo Claus Pad in
Lappersfortbos 6 juli zijn de nieuwste actiegroepen in een actualiteitsdebat
verwikkeld. We dragen dit gedicht van Guido Gezelle aan hen op. We vonden het in
een gekleurd boekje uit mei 1968 van de RA-groep: " waar de schelde bleef stille
staan " Het gedicht dateert van 2 augustus 1893. Terloops gezegd onze burgervader
bosheld Visart had ook iets met BRUGGE zeehave...
Voor details over de nieuwste actiegroepen www.wittepion.be www.tgrootgedelf.be

Brugge zeehave
Brugge zeehave is gesteken,
na veel zeggens meê en te-,
in den oven om te bakken :
leve lang de Brugsche steê !
Maar, daar is een "maar" aan alles :
zoo aan Brugge zeehave ook -,
Brugge moet zijn volk herbakken,
of ' t vergaat weêr al in rook.
Jong moet Brugge en dapper wezen,
zoo in tijden lang voorbij,
wilt het bate en voordeel trekken
uit de zee, hoe groot zij zij.
Have is have, maar de schepen :
zonder schepen en haaft men niet ;
schip is schip, maar zonder manschap,
zegt mij wat een schip bediedt.
... ....
Brugge zeehave ! Op ! Het vendel,
want de stierman gaat aan boord;
uit den kelder haalt het buskruid :
schiet, dat ' t heel de wereld hoort.
( Bij gelegenheid van de bruiloft van de heer Alfons Wenes,
voorzitter der maatschappij " De drie gekraakten " op 2 augustus 1893 )
( uit "Gezelles dichtwerken" - gelegenheidspoëzie - p. 127/129 - 3de druk - uitgeverij
N.V. Standaard )
J'ai planté beaucoup d'arbres dans ma vie, je dois dire qu' actuellement surtout je
considère le boisement et le reboisement comme une des opérations culturelles les
plus productives que l'on puisse faire graaf Visart de Bocarmé, 40 jaar burgemeester
van Brugge

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....

