Komt, mijn vrienden. Een nieuwe wereld wacht. Tot achter de zonsondergang wil ik varen. Al is
de
oude kracht niet meer, die hemel en aarde verzette, we zijn wat we zijn : ons hart verlangt naar
grootse daden. Tijd verzwakt ons, wilskracht versterkt ons om te streven, te zoeken, te vinden
en
niet te wijken. ( Lord Tennyson, geciteerd in film 'Dead Poets Society' inspiratie bosdichters )
Meer info op www.ggf.be ( bij acties & poëzie ) http://www.regiobrugge.be/lappersfortpoets.php
http://www.gedichtendag.org/read/activiteit/id/102354/het-vogelvrije-bos-der-dode-dichters-bruggelappersfort-po%C3%ABziebos?submenu=9459&edition=90

WELKOM OP GEDICHTENDAG IN HET POËZIEBOS

Gedichtendag donderdag 29 januari 2009, 14u30
Brugge, Lappersfort Poëziebos

Op Gedichtendag verwelkomt het bos der dode dichters je op een
levendige poëzieroute langs het Hugo Clauspad in het vogelvrije
Sherwood van Brugge. Peter Theunynck & Hilde Keteleer zijn uw
gastdichters. Zij vertalen wat de muzes van het bos vertellen...
(Lappersfortbos hoofdingang Ten Briele hoek Vaartdijkstraat, gratis, bij
regenweer paraplu/laarzen). Het portret van de dichters lees je op
www.ggf.be met in bijlage de beloofde nieuwjaarsbabbel met bosdichter
& GGF-voorzitter Peter Theunynck. Alsook 9 gedichten voor de
zonevreemde boseigenaar Gdf - Suez - Fabricom Gti.
Voor details zie
http://www.gedichtendag.org/read/activiteit/id/102354/het-vogelvrije-bosder-dode-dichters-brugge-lappersfortpo%C3%ABziebos?submenu=9459&edition=90 We starten met de nieuwjaarsbrief
van de Boeboeks en Marc de Bel ( sieren de affiche voor de wandelingen die aan de ingang hangt,
tevens on line op www.ggf.be ) en stellen ook kort 'het manifest van het Poëziebos' voor. Daarna zijn
er een 4-tal haltes waarbij we luisterend stil staan bij gedichten langs het Hugo Clauspad door het
bos. Op het einde - aan de rand met bezette Vrijbos - lezen we twee slotgedichten en brengen een
solidariteitsbezoek aan de nieuwe bosbezetters van www.groenfront.be

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

HOGE BOMEN, EEN NIEUW GEDICHT
VOOR HET INTEGRALE BEHOUD
VAN HET LAPPERSFORTBOS
Fabricom houdt misschien niet van bomen, maar ze kunnen er wel wat
van leren. De hoge bomen van Fabricom voelen zich superieur en
ongenaakbaar. Ze slaan pertinente vragen in de wind of vertellen ieder
een andere waarheid. Maar ook voor hen komt de dag dat ze veel wind
zullen vangen.
Hoge bomen
Hoge bomen wijzen de lucht graag
met takkenvingers. Ze lekken hun gebladerte
uit, verslikken zich in de bast
waarmee ze onder een gelaten zon
langzaam uit de kleren gaan. Dan staan
ze daar naakt en willen van de hete adem
van wie zich verbaast niet weten. Iemand
stelt de vraag die steeds wordt overgeslagen.
Het is, tonen ze schouderophalend in hevig
weer, een zaak van schaduw en lichtinval.
Plooibaar zijn ze naar waar de wind vandaan
komt. Ze zijn de vlakke hand op de kont
van de wandelaar, de smachtende monden
van de kastanje die ontbolstert. Ruige schors
is hun gave huid. Laat maar waaien, denken ze.
Wortelen, stevig in hun stammen staan. Heren
van staat. Tot ze vallen. Alleen de vaart
ziet hoe het hen ruggelings vergaat.
Paul Demets, 5 oktober 2008, week van het bos in het Lappersfortbos
http://www.regiobrugge.be/lappersfortpoets.php

