Na 10 jaar en 7 magische avonturen nemen Harry Potter & Friends het een laatste
keer op tegen aartsvijand Voldemort in "Harry Potter and the Deathly Hallows - Part
II". Zal 'de jongen die bleef leven' zegevieren ? Ook de Lappersfortbossage is een
magisch verhaal en www.ggf.be vraagt om uw schrijfkunsten als tovenaarsleerlingen
: Betreft uw mogelijke bijdrage aan het Lappersfortboek : zet uw verhaal aub. op
papier en bezorg het ons ? Schrijf ons uw bosbrief aan de toekomst ? ( zie
http://www.youtube.com/watch?v=bogZ3ZbwxHQ http://www.transparant.be/events.p
hp?id=192 ) Tip : Bezoek bosdichters Peter Theunynck & Lies Van Gasse :
http://www.youtube.com/watch?v=HrZrWh_SEZI in Watou ! Gezelle, zwijgend ( 10
jaar Lappersfort in annalen Brugge & ommeland ) J. Denoo offreert met plezier &
voorbedachten rade vers over Gods 'persoonlijke boslijster'. Hierna een collage van
10 jaar betovering. Wie schrijft die blijft...4 de jarige & vertel uw strijdbare
bosherinneringen als bosbrief aan toekomst !
‘Geen hersendolle koeien
en kunnen, zoo de wind nu doet,
zoo ongedoevig loeien.’
(Laatste Verzen, Buigen of Bersten)
Streuvelende bomen in het hazegrauw:
röntgens in het holst van winter,
leenroerigheid van lente, geflakker
van hoogzomer of kruidigheid van herfst.
De dichter is de dokter.
Wat schrijft hij in twijfelzonnige tijden
de bomen van dagen voor?
Voor de wilgen stilte,
die Frieser is dan het zinderen van zomer.
Voor de canada’s statigheid,
die sterker is dan het rillen van een kaarsenvlam.
Somtijds is de dichter ook priester.
De gezel die zegt:
voor twijgen is buigzaamheid geboden,
die op zijn sterkst is
als de wind eigenzinnig de kruinen bloemleest.
Zelf zweeg deze gezel
dertig jaarringen lang uitbundig.
Joris Denoo, Laureaat Guido-Gezelleprijs voor Poëzie Brugge 2000 & lid Lappersfort
Poets Society http://www.regiobrugge.be/groenegordelfront.php www.jorisdenoo.be
----- reclameboodschap met erna songs voor de tijd van het jaar -----Al lid van Vereniging voor Bos in Vlaanderen na 10 jaar Lappersfort ? Doen :
zie www.vbv.be
http://thatsallfolks.aeroplastics.net/artwork.php?title=dewaele_lappersfort&cat=dewaele

Plant een boom! www.1miljoenbomen.be en word lid van www.vbv.be

Betreft uw mogelijke bijdrage aan het Lappersfortboek : zet uw verhaal aub. op
papier en bezorg het ons ? Lees hier meer achtergrond bij het Hugo Clauspad in het
Brugse Lappersfort Poëziebos Nick Cave, the ship song : come sail to Bruges on
09/10/11
http://www.youtube.com/watch?v=rKlaV-9Vzsk&feature=related
http://vbv.be/weekvanhetbos/bezoeker.php/2/activiteit_weergeven/27
Songs voor de tijd van het jaar
Billy Bragg - Which Side Are You On? http://www.youtube.com/watch?v=vbddqXib814&feature=related
Axelle Red - Monde tourne mal http://www.youtube.com/watch?v=1RBbHr5BXJs&feature=fvwrel
Axelle Red - J'ai fait un rêve http://www.youtube.com/watch?v=HQe63egRpmg&feature=related
Axelle Red - Don´t want to know http://www.youtube.com/watch?v=TaHR-kJRkco&feature=related
Arno - La mer monte! http://www.youtube.com/watch?v=INkdUY-ZdkM&feature=related
Top 10 - Beatles songs http://www.youtube.com/watch?v=NYl5RyLOQQk
The Beatles - in Nederland (1964) http://www.youtube.com/watch?v=XxifNJChWZ0
Rolling Stones - Shine A Light http://www.youtube.com/watch?v=jA_pG3KXooU&feature=related
Rolling Stones - Shine a Light 2http://www.youtube.com/watch?v=UPbozLRU3so&feature=related
John Lennon - Come Together http://www.youtube.com/watch?v=0e7AQQTONvg&feature=related
Merchant - Which Side are You http://www.youtube.com/watch?v=JeKYVxvzKcU&feature=related
Patti Smith - People Have the Power http://www.youtube.com/watch?v=IArAiyu16Lo&feature=fvwrel
Bob Dylan - Like a Rolling Stone http://www.youtube.com/watch?v=LmY30_DjMYo&feature=related
Bob Dylan - Forever young http://www.youtube.com/watch?v=9sldgunY3Fw&feature=related

Campagnesuggesties groenlinkse gemeenteraadsverkiezingen in Vlaanderen

http://www.youtube.com/watch?v=d9VFPESmWqM&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=ndgmh8XQSKc&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=ikGN-ERzXWs&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=cqYPmqF--SM&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=SaHbVbekOeE&feature=related
Eikengeduld
http://www.nederlands.nl/nedermap/dagcolumn/dagcolumn/127458.html?browse=tab
blad
http://www.regiobrugge.be/lappersfortpoets.php?p=388 een vader voor Hauser
www.hausersgrens.blogspot.com

