Groene Gordel Front ijvert voor gedenkplaat voor dichters in Lappersfortbos
Vurig pleidooi voor een poëziebos
BRUGGE Welgeteld vijftien mensen namen vorige week donderdag deel aan de
poëziewandeling van het Groene Gordel Front in het Lappersfortbos. "De bezetters voeren
concreet actie voor het integrale behoud van het bos. Wij proberen hun motieven politiek te
vertalen", zeiden de organisatoren.
Peter Theunynck, voorzitter van het Groene Gordel Front en zelf ook dichter, legde de
deelnemers uit dat de Lappersfort Poets Society via het woord al jaren ijvert voor het integrale
behoud van het Lappersfortbos. De wandeling van vorige week donderdagnamiddag op
Gedichtendag stond in het teken van de dode dichters : Melanie van Brugge, die zich
verhangen heeft aan één van de bomen van het Lappersfortbos, maar ook Marc Braet en
zelfs Hugo Claus, die nooit een voet in voornoemd bos gezet heeft. Ook van de partij tijdens
de herdenking was Ingrid Weverbergh, weduwe van Jotie T' Hooft.
"Om het poëziebos extra uitstraling te geven, blijven we hopen dat burgemeester-saboteur
Patrick Moenaert (CD&V) ons de toestemming verleent om een speciale gedenkplaat voor
voornoemde dichters in het Lappersfortbos aan te brengen. Aan de vooravond van de
nakende Vlaamse en Europese verkiezingen vragen we ook aan de politici om in zo veel
mogelijk bossen in Vlaanderen ruimte voor een poëziebos te voorzien", sprak Luc Vanneste,
secretaris van het Groene Gordel Front.
"We pleiten ook voor een klimaatwet, die de voorwaarden schept om 10.000 hectare
zonevreemde bossen te legaliseren. In Brugge gaat het concreet om de volledige vrijwaring
van het Lappersfortbos. Om achterkamerpolitiek te vermijden pleiten we voor goed bestuur
met duidelijke transparantie, gekoppeld aan een stevige dwarsverbinding naar het
maatschappelijke middenveld, gevormd door ondermeer de bosbeweging."
Ook opnieuw van de partij op de poëziewandeling was André Vandekerckhove, een 66-jarige
man uit Oudenburg. Hij maakt deel uit van de Zandvoordse Struikrovers, maar is ook al
jarenlang een hevige militant van het Groene Gordel Front.
Symbooldossier
"Ik ben eigenlijk al vijftig jaar milieuactivist", vertelde André Vandekerckhove. "Wat opvalt,
is dat heel veel mensen van de zogenaamde zwijgende meerderheid sympathiseren met ons. In
Eeklo kwam ik eens in een café. Ik vroeg de bazin of ik een affiche mocht uithangen en ik
kreeg meteen een plaats aan het venster van de deur van die kroeg toebedeeld."
"Ook in de buurt waar Minister voor Leefmilieu en Natuur Hilde Crevits (CD&V) woont,
vormde het geen enkel probleem om onze posters op te hangen. Dit geeft moed om voor het
integrale behoud van het Lappersfortbos, een symbooldossier voor heel Vlaanderen, te
blijven ijveren", zegt André Vandekerckhove.
(SVV)
Krant Van West-Vlaanderen editie Brugsch Handelblad - 06-02-2009
-------------------------------------------------------------------------------------------------

