HOOPVOL NIEUWS OP HET EINDE VAN DE WEEK VAN HET BOS !
Bal der vampieren tijdens de nacht van de duisternis in het Lappersfort Poëziebos B
goed verlopen * Stadsrandbos Oostende krijgt er een Lappersfort Zuurstofbos bij
http://www.wmfkoepel.be/Tijdschrift/september2010_server/dagvandenatuur.htm *
Twee nieuwe bosgedichten onderaan
Gisterenavond 21 u. verzamelden aan de hoek van Ten Briele/Vaartdijkstraat een
30-tal liefhebbers van de nacht van de duisternis in de week van het bos. Ze kwamen
uit de Steinerschool, Sint-Lodewijks, JNM, GGF, ACW en de buurt. Er waren veel
jonge kinderen bij. Ook Gezelles vriend Paul Saccasyn was erbij in het geredde
aangekochte Lappersfort 13 ha. Poëziebos van Brugge.
Je zag de maan door de bomen en ANB-boswachter Koen had zaklampen bij en een
leeslamp voor bosdichter Staf De Wilde. Vorig jaar aan het einde van de week van
het bos 2009 waren we nog hoopvol voldoende geld in te zamelen voor het van kap
bezette 3,2 ha zonevreemde bos te redden. Helaas. De kap ging door & nu worden
de lappersfortfondsen ingezet bij de aanleg van het Lappersfort Zuurstofbos in
Oostende op 21.11. Dank aan allen die op één of andere manier steunden om het
bosbehoudsverhaal wereldkundig te maken. Meer plant-info op www.buitengoed.be .
Zeg het verder ?
De boswachter vertelde over vossen en uilen. Vleermuizen en sterren in het bos. En
over zijn werk bij dag en bij nacht. Ook werd de legende van de jachtige jongen van
Wijnendaele en de graaf van Vlaanderen verteld. Een legende die soms nog roept bij
de eerste donder- en blikseminslagen. Bosdichter Staf De Wilde vertelde over
geuzen en struikrovers en las zijn gedicht ' bal der vampieren ' on line op www.ggf.be
voor, maar alles verliep verder liefdevol en rustig. De klokken van Steenbrugge
sloegen 1O u. maar de spoken wachten altijd tot middernacht. De bosheksen ook. Er
werd verteld over roodkapje dat tegenwoordig ( zie www.groenepotloden.be )
achternagezeten wordt door wolven met kettingzagen en binnenkort op You Tube zal
te zien zijn. Twee kinderen hadden meegedaan aan de Brugse poëziewedstrijd rond
de nacht van de duisternis en lazen hun gedichten voor aan het gedenkbord der
dode dichters Jotie T' Hooft en Melanie Vanbrughe. Brugges poëtische toekomst is
verzekerd voor tijden van nood.
Aan de KMO-zone in het aangekochte stuk Lappersfort werd gevreesd dat de jonge
kinderen ooit in de voetsporen van Pluk van de Petteflet zullen moeten treden als
bosbezetters. Enkel als de burgemeester en de minister geen woord houden en de
KMO-zone niet groen in kleuren. Het Lappersfortbos bezet tussen 2001 en 2010 doet
velen aan de bossen van Sherwood denken. Daar huisde Robin Hood. Om de
boswachter te bedanken kreeg hij een dvd met piratendochter ( zie
www.kapersnest.be ) Keira Knightley als dochter van Robin Hood. De bosdichter
werd bedankt met Saramago's Blindness. Als dvd om te zien. We hopen veel
mensen terug te zien op 12 december wanneer we in het Brugse Poëziebos afscheid
nemen. Zie onderaan. Maar eerder is iedereen welkom in het Oostendse Zuurstofbos
op 21.11 om Oostendse Lappersfortbomen aan te planten. Een daad van hoop voor
de toekomst, omdat onze ziel bestaat uit sterrenstof hoop. Luc
Vanneste, 050/390957 www.ggf.be actief in www.vbv.be/netwerk

