HAPPY BIRTHDAY PATRICK !
Voor je verjaardag wensen we je (de kans op) een Fabricom Vredes- en Poëziebos
te geven. We weten dat dat ook voor jou een grote inspanning vraagt. Maar meer
dan ooit is dit symboolgebaar belangrijk om voor en na de afbakening van het
Brugse regionaalstedelijk gebied toch niet alle hoop weg te bulldozeren.
Onze inzet voor ons alternatief C-plan on line op www.ggf.be en de duurzame
grondenruil is als het ware de kers op de verjaardagstaart. Ondanks 7 moeilijke
GGF-jaren met jou als burgemeester wensen wij jou veel geluk toe en nog vele jaren
dat je kan wandelen in het vlakbijgelegen Lappersfortbos. Waarom zouden we in dit
simpele dossier niet eens kunnen kiezen voor behoud van wat we zo nodig hebben:
zuurstof voor het leven. Een rust- en stilteplek. Ondertussen in gans West-Europa
bekend.
Deze optie van behoud van een bestaand vredesbos open houden & actief
behartigen is een unieke kans om in de voetsporen van je illustere voorganger te
treden. Visart was immers 40 jaar lang burgervader van Brugge. In alle geval houden
wij elke dag en elk uur de deur open voor dialoog met politici van goede wil. Ook jij &
de bosminister Hilde zijn welkom.
vriendelijke bosgroet, Peter Theunynck, voorzitter Groene Gordel Front in Brugge en
Ommeland (GGF) & woordvoerder Lappersfort Poets Society, 0486/737220 & Luc
Vanneste, 050/390957, secretaris GGF, www.ggf.be Brugge 27 maart 2009
http://www.bondbeterleefmilieu.be/agenda/detail.php?i=716
Op zondag 19 april 2009 start de week van de aarde. Die zondag van de aarde
www.weekvandeaarde.be is er om 14u30 een gedichtenwandeling in het Poëziebos als schot
voor de boeg van de Vlaamse & Europeese verkiezingen met verhalenverteller en bosdichter Peter
Holvoet-Hanssen www.kapersnest.be
http://www.regiobrugge.be/lappersfortpoets.php
De muzes van het bos dromen van de zonevreemde bossen als vredesplaatsen: rust- en stilteplekken
voor mens, boom, dier en wereld onder de goedertieren maan... www.ggf.be

