Queeste Lappersfortbos in haar laatste fase. Brugse GGF-fellowship of the wood bijna thuis & wandelt
zondag

Queeste Lappersfortbos in laatste fase. Brugse fellowship of the wood bijna
thuis. Zondag seizoenswandeling Lappersfort Poëziebos rond thema afscheid.
Op 12.12 gedichtenwandeling Lappersfort Poëziebos rond thema
'afscheid' (onderaan)
Onze Brugse GGF-queeste op zoek naar een bossenplan ( * ) eindigt in de herfst
volgend jaar. Het Groene Gordel Front www.ggf.be bestaat straks 9 jaar. Dat is heel
lang voor een actienetwerk rond zonevreemde bossen, maar heel kort in het
duurzame leven van bos of boom. Toch legt het GGF de boeken definitief
neer. Burgemeester Moenaert hoeft niet bang te zijn. Het einde is nog niet voor
onmiddellijk. Maar het komt toch dichterbij want herfst 2011 - tijdens het
internationale jaar van het bos - kapt het GGF er definitief mee. We hopen tegen die
tijd ook het beloofde zonevreemde bosplan van minister Schauvliege te mogen zien,
alsook de groene inkleuring van de KMO-zone in het geredde Lappersfort. Nu reeds
willen we dit lange afscheid voorbereiden met een gedichtenwandeling rond het
thema afscheid. Waarbij we de GGF-voorzitter & bosdichter Peter Theunynck
nu reeds dankbaar zijn. Samen met velen zullen de laatste Brugse GGF-maanden
goed besteed worden aan een herinneringsboek ' de 9 levens van het
Lappersfortbos '. In 2011 zijn er nog seizoenswandelingen in het Lappersfort
Poëziebos op de zondagen (14u30 ) 30 januari en 9 oktober. Noteer nu reeds :
zondag 9 oktober 2011 om 14u30 Don Fabulist & Peter Holvoet-Hanssen in het
Lappersfort Poëziebos. Gedichtendag in Lappersfort Poëziebos op zondag 30 januari
2011, 14u30, zie http://www.gedichtendag.com/activiteit_detail.asp?ActID=608
Op 12.12.10 is er een gedichtenwandeling om 14u30 in het Lappersfort Poëziebos waar Melanie stierf - rond het 'thema afscheid' met Peter Theunynck en Paul
Demets. Hun liefdesstem van brood & bossen bij stille poëzieplekken als vrije
ademruimte zal over Brugge weerklinken. ( zie ook gedichtenwandelroute van
zonsopgang tot zonsondergang Poëziebos Brugge met poëtische neerslagen van
onze sterfelijkheid http://www.uitinwestvlaanderen.be/10235/het-hugo-clauspad-voorpoetische-wandelaars )
( plaats Lappersfort Poëziebos Brugge, aan hoofdingang ANB-bord, hoek Ten Briele/
Vaartdijkstraat langs kanaal, toegang gratis, bij regenweer paraplu & laarzen )
zie www.ggf.be ( bussen 7 & 17 stoppen in de buurt van rond punt Ten Briele )

Walvissen
We kwamen van zover om walvissen te zien.
Ze zwommen die middag buiten ons om.
Ze hielden zich schuil
of ze luchtschuw waren.
We hadden gedroomd van dat reuzenballet
en bleven koppig kijken tot de zee
haar kleinste zilverwerk in zwarte doeken
deed en de koffer in de kluis liet zinken.
Op de landweg in het donker, tussen

kauri’s en opossums, wentelden wij ons
in wat we misschien nooit meer zouden zien.
Zozeer dat we vergaten wat we zagen.
Peter Theunynck, Lappersfort Poets Society
www.wereldbibliotheek.nl
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------( * ) Reddite

ergo, quae sunt caesaris, caesari, et quae sunt dei, deo

het vlaamse regeerakkoord & de zonevreemde bossen 09. We zorgen voor meer
toegankelijke stadsrandbossen en stimuleren kwalitatief hoogstaande groene ruimte
in de stad, speelbossen en natuur- en bosgebieden, waarbij er steeds aandacht is
voor toegankelijkheid. We activeren het boscompensatie-fonds ter ondersteuning
daarvan. We maken ook werk van het in kaart brengen van de zonevreemde
bebossing en herbestemmen de bossen waar dat nuttig en mogelijk is. vooravond
2011 : wachten op de Vlaamse uitvoering van engagementen. Ook Brugge zal
de aangekochte KMO-zone Lappersfort groen inkleuren. Ook dit is hoopvol
wachten.
( * Geef wat van de keizer is aan de keizer, en geef aan God wat God toebehoort )
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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