Bomenwandeling in het Lappersfortbos op zondag 22 mei, ANB-bord hoek Ten Briele/Vaartdijkstraat
van 14u30 tot 16u. Toegang gratis. Bij regenweer paraplu
De wereld heeft ademruimte nodig ! Daarom wandelen we tussen de bomen in het Lappersfortbos op 22 mei
2016. U bent er speciaal welkom in de maand mei want dan wordt er de Groene Gordel Griffel uitgereikt aan
de Brugse groendienst & de boswachters van het ANB. De tweede (*) Groene Gordel Griffel is een
Bomengriffel van de spirit/muze van het bos. Met een gelegenheid om het bomenbeleid van Brugge &
Vlaanderen te duiden in samen-scholende dialoog. Het is een schouderklopje voor het vele ongeziene werk
van mensen die professioneel met bomen bezig zijn. En een aanmoediging om veel jong groen nieuwe
kansen te geven. Maar tevens een kans voor een sterkere verbinding met vele (oude) bomenliefhebbers.
Omwille van de ademruimte & de biodiversiteit bruggen bouwen en bomen planten !
http://www.poeziebos.be/Boswandelingen/Auxarbrescitoyens.aspx
( * ) Bij de uitreiking van de Groene Gordel Griffel 2015 schreven we… “ De uitdrukking Een tien met een
griffel ("een zeer goede beoordeling") ontleent haar ontstaan aan een oud gebruik: had een leerling een
voortreffelijke prestatie geleverd, dan kreeg hij of zij niet alleen een tien, maar werd bovendien beloond met
een nieuwe griffel. Belonen met symbolische griffels bestaat nog in de wereld van het jeugdboek. Belangrijke
prijzen voor schrijvers van jeugdliteratuur zijn de Gouden Griffel en de Zilveren Griffel en de Groene Gordel
Griffel werd recent gelanceerd op de actiegerichte chartreusewandeling 2015 als kleine zusje. Vzw Groen &
politici van goede wil kregen de Groene Gordel Griffel voor bewezen diensten in de KMO-zone van het
Lappersfortbos waar zij als drie bosmusketiers handelden. Daar kleurden zij groen wat voorheen ruimtelijk
bedreigd was. En werden Brugse gangmaker voor wijs plan bosminister Schauvliege & Muyters om de
ruimtelijk bedreigde bossen te ontzonevreemden. Nu is er werk aan de winkel om groene gordels groen te
kleuren op de ruimtelijke kaarten van Brugge die scone. De boze droom van een industriesite op Brugges
mooiste inrijpoort blijft woekeren en telkens weer opduiken. We zijn niet tegen industrie, enkel tegen foute
locaties. En we zijn verheugd met de 41 ha leeg-staande industriegrond zopas ontdekt in binnen- en andere
havens van Brugge aan Zee…”http://www.focus-wtv.be/nieuws/groene-gordel-griffel-voor-wilfried-vandaele
sidera addere caelo - sterren toevoegen aan de hemel - ajouter des étoiles au ciel ( Erasmus )
Meer boswandelingen ? Zie http://www.poeziebos.be/Boswandelingen.aspx

ZOMER IN BRUGGE
Elk huis ontvangt met open armen.
Elk glasgordijn wil zomerjurk zijn.
Daartussen vliegt John Dowland uit
op de schouders van Andreas Scholl.
Langzaam giet de hemel smeltend lood.
Alle straten zweten van de mensen.
Alles loopt op eindeloze benen.
Alles hongert plots naar bier en schaduw.
Laat Salvator dan een hand van marmer
leggen in je hals. Laat de schippers op de Reien
je omhelzen met hun water. Ga in Groeninge
met Christus de Jordaan van Gerard David in.
Valt de avond, duik dan met de mussen
in de heggen van de vesten, of met de ransuil
in het lover van het Lappersfort. Met de zwanen
van het Minnewater wordt het vederzacht ontwaken.
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