Ruim 9 jaar lang zijn wij lokale afgevaardigden van grond & water, licht & lucht,
planten & dieren, bos & ademruimte, milieu & erfgoed in onze Unesco
werelderfgoedstad. En van de mensen die daarmee leven en daarvan afhankelijk
zijn. Wij allemaal dus. Met vallen en opstaan en ondanks verlies hebben we heel wat
bereikt. We hopen dat het Hugo Clauspad & het Poëziebos ondertussen integraal
deel uitmaken van Vlaamse overheidsplannen voor Brugge
http://www.uitinwestvlaanderen.be/10235/het-hugo-clauspad-voor-poetischewandelaars. Onder lees je een afscheidsgedicht voor www.ggf.be . Onze verjaardag
wordt extra-feestelijk nu bosminister Schauvliege in dialoog gaat met bosbeweging
over het lang verwachte vlaamse plan zonevreemde bossen ( waar is het te vinden ?
). Zoals het hoort moet het bosbeleid midden de mensen zuurstof krijgen. Wees
welkom zondag 9 oktober 2011 om 14u30 ter gelegenheid van
www.weekvanhetbos.be wordt het GGF uitgezwaaid door de stadsdichter van A.
Onze 9 levens zijn voltooid
http://vbv.be/weekvanhetbos/bezoeker.php/2/activiteit_weergeven/27
Luc Vanneste, Groene Gordel Front & Peter Theunynck, Lappersfort Poets Society, (
www.ggf.be actief in www.vbv.be/netwerk ) Ons Testament lees je hier Lees hier het
testament van GGF

ONVERWACHTING, verjaardagsgedicht voor GGF
Onverwachting op het aangezicht, klare onschuld in haar
onbespoten ogen, ongemaaide huid, ongewiede woorden.
Dat ongeharkte haar van haar met onkruid te allen kante,
mossige benen, stoffige wortels in de blijfschoenen.
Ze denkt aan aangespoelde roeispanen. Geen matroos
heeft scheepsalarm geslagen, geen pinguïn luidkeels
getoeterd, geen zeehond geblaft aan zijn ketting.
Ze hebben het blauw gelaten en daaruit zijn wij geboren.
Ergens is het fout gelopen, zegt ze, ergens zijn woorden
kopje onder gegaan. Over haar schouder wenkt de roerloze
oceaan. Ze maant ons te blijven. Badwater loopt in de kuip,
bubbels in de glazen: zo begint geen weggaan. Eucalyptus
danst in de haard. De pianola belooft strijkers en blazers.
Tegen muren lachen de voorouders. Spoel hier maar aan.
Peter Theunynck, Lappersfort Poets Society
http://www.regiobrugge.be/lappersfortpoets.php
----- Original Message ----From: Lappersfort Poets Society Sent: Thursday, April 16, 2009 8:26 AM Subject:
Verkiezingsbosmanifest '09 in bijlage als spiegel voor de bossen van Vlaanderen ( Flanders, yes we
can )

SPIEGEL VOOR DE (zonevreemde) BOSSEN VAN
VLAANDEREN

Op www.ggf.be ( april 2009 ) leest U de antwoorden van vijf politieke partijen op
de 4 vragen uit het manifest van het Poëziebos. We hopen dat ze een brug naar de
toekomst van Vlaanderen in actie -met veel zuurstof voor het leven - zijn. Hiermee
zet GGF in op dialoog en op de eigen rol als bruggenbouwer. Al 7 jaar zoeken wij
met vallen & opstaan naar de Hanzestad. De nieuwe stad waar gebouwd wordt aan
de kwaliteit van de menselijke verbindingen. Waar actiegroepen en overheden met
elkaar leren samenleven. Waar bomen en mensen niet in oorlog met elkaar zijn.
Waar politiek als zorg voor bos & stad hoop brengt. Yes, we can...
Zondag is er een bosgedichtenwandeling in het Lappersfort Poëziebos. U bent er
welkom. Graag een seintje indien mogelijk.
http://www.bblv.be/agenda/detail.php?i=716 We starten om 14u30 aan ANB-bord en
eindigen rond 16 u aan de rand van het Poëziebos bij de vervallen villa met de
riddering van het Lappersfortbos en zijn bezoekers. Dit gebeurde ook reeds op
Pinksermaandag 2005, voor een klankfragment zie www.kapersnest.be ( bij ridders )
hoopvolle 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 www.weekvandeaarde.be
http://www.regiobrugge.be/lappersfortpoets.php
SAMEN ZUURSTOF GEVEN AAN EEN DUURZAAM VLAANDEREN
Opdat het hart van de schildpad nooit ophoudt met slaan....
graag een neen-reply als we de boom N kunnen

