Het Groene Gordel Front in Brugge en
Ommeland
Betreft uw mogelijke bijdrage aan het Lappersfortboek : zet uw verhaal aub. op papier en bezorg het ons ?

betreft uw mogelijke bijdrage aan het Lappersfortboek,
In augustus 2011 herdenken we dat Vlaanderen 10 jaar geleden kennismaakte met het
bedreigde Brugse Lappersfortbos en zijn bosrebellen, de Lappersforters. Kort daarna
verschenen ook de GGF-bosdiplomaten & bosdichters op het toneel. Als bosdiplomaten
hebben de mensen van het Groene Gordel Front contact gehouden met alle
hoofdrolspelers. Dit deden we steeds in een min of meer goede verstandhouding.
Zoals u weet wordt er momenteel aan een mogelijk Lappersfortboek gewerkt. We
verzamelen nu bijdrages van zoveel mogelijk actoren. De bijdrage van u, als betrokkene,
is in de eerste plaats welkom op onze site www.ggf.be en is bovendien stof voor het
Lappersfortboek. Lees aub detekst hieronder. En zend ons uw bedenkingen bij dit
bosverhaal dat Vlaanderen een decennium in de ban hield en dat nu ten einde
loopt. Wat ons betreft werd het eindresultaat geen tragedie, maar een Poëziebos tussen
blijspel & treurspel. Laat ons aub. weten wat U denkt na 10 lange jaren. E-adres
Lappersfortboek = groephanzeplanning@skynet.be
Op 9 oktober eerstkomende legt het GGF de boeken neer en hopelijk legt onze uitgever in
2012 een Lappersfortboek in de boekhandel!!
Een dierbare groet van de bosGezellen Peter Theunynck, voorzitter Groene Gordel Front in Brugge en
Ommeland (GGF) & woordvoerder Lappersfort Poets Society, 0486/737220 & Luc Vanneste, secretaris
GGF medewoordvoerder Hanzestadcoalitie, 050/390957 www.ggf.be actief in www.vbv.be/netwerk
http://www.regiobrugge.be/lappersfortpoets.php http://www.uitinwestvlaanderen.be/10235/het-hugoclauspad-voor-poetische-wandelaars www.groenepotloden.be
Beste medehoofdrolspeler in het Lappersfortbosverhaal: betreft bijdrage Lappersfortboek 2001 - 2011

Verwoord beelden die U in uw geheugen bewaart omtrent het Brugse Lappersfortbosverhaal ? Wat zijn voor U mooiste & ergste Lappersfortmomenten ? Wij met www.ggf.be
dromen van een mogelijk Lappersfortboek en gaven al een aanzet on line met 2 mogelijke
hoofdstukken, gedichten, filmpjes en dagboeken op onze site Lappersfortboek : lees hier
inleiding : de 9 levens van het Lappersfortbos met motief Lappersfortboek : lees hier hoofdstuk 1 : in de ban
van het BPA : GGF middenveld polis & hanzestad Press Releases Juni 2011 - "Bekijk hier diverse filmpjes
over de strijd voor het Lappersfortbos" Press Releases Juni 2011 - "Lees hier alle dagboeken uit het
bezette Lappersfortbos"

Ook uw bijdrage kan on line komen. En is mogelijke stof voor het Lappersfortboek. Laat
ons weten wie U bent en wat uw rol was in het Lappersfortbosverhaal, alsook wat U het
meest bijblijft : mooiste en ergste herinneringen ? Lessen voor wakkere burgers, overheden en actiegroepen ? Vertel uw deel van het verhaal, met zin voor enige nuance.
Tot slot : http://vbv.be/weekvanhetbos/bezoeker.php/2/activiteit_weergeven/27 Welkom
op zondag 9 oktober 2011 om 14u30 met verhalenverteller Don Fabulist & bosdichter
Peter Holvoet-Hanssen in het Lappersfort Poëziebos. Ter gelegenheid van de week van
het bos www.weekvanhetbos.be wordt het GGF uitgezwaaid door de stadsdichter van A.
Onze 9 http://thatsallfolks.aeroplastics.net/artwork.php?title=dewaele_lappersfort&cat=dewaele levens
zitten er dan op. Aangezien U mee hoofdrol speelde bent U welkom in het eindresultaat.
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Op een dag doken ze op en zwermden uit. We gaven
ze te eten van onszelf. Op een dag waren ze
verdwenen. Maar ze bleven. 's Nachts worden we bezocht in onze eigen, vreemdkleurige dromen
http://www.regiobrugge.be/lappersfortpoets.php?p=159

Springtime

 © Peter Holvoet-Hanssen

in memoriam geridderd Lappersfortgroen
de kasten kijken door je
de spiegel staat in brand
val, reiziger, in zwerfslaap
een appel in de mand
voor moeder in de hemel
voor vader in het zand
de tortel op de wasdraad
ze croont mooi weer mijn land
de winter kraakte dromen
nu staan wij aan de rand
ik zie de bomen lopen
ze lopen hand in hand
matroos, jij klimt het want in
de reus springt uit de band
ons lied doet zeilen bollen
en zat Gods blazersband
www.kapersnest.be
http://vimeo.com/25378591
www.antwerpenboekenstad.be

2

