Eind juni 2013 in VAC beheervergadering www.natuurenbos.be/lappersfortbos met boswachter Koen
Beheervergadering Lappersfortbos 28 juni 2013 met ANB-boswachter Koen en voor die gelegenheid een
boswachtersschouderklopgedicht van bosdichter Saccasyn. Lees het hierna www.poeziebos.be
en noteer alvast de beheerwandeling tijdens de week van het bos 13.10.13 om 14u30 Lappersfortbos.
Er zijn tevens gegidste wandelingen met boswachter & stadsdichter op 15.12.13 en op 02.02.14.

Boswachter Koenraad ( Koen weet raad ) gelegenheidsgedicht voor Koen Maertens
" Vertrouw bomen niet ! "
aldus klinkt het in de " Gebroeders Grimm "
Vertrouw je daarentegen mensen
Dat kan je berouwen ondanks je wensen.
Tja, wouden, bossen, heide ?
Plaats gemaakt voor weiden...
Natuurzijde werd nylon,
Strectch tegen stress,
Groen gras - kunstgras.
In de trilogie " Het geslacht Björndall "
Zingen eeuwig de bossen.
Bossen ? Wouden ? Woorden om aan te wennen.
Zoniet spoorslags naar de Ardennen.
Naar trollen in de fjorden,
Naar Wagner in de Walden.
Ons Vlaamse landsdeel
Bezit amper 'n handvol bossen.
Kwistig werd gekapt,
Natuur listig in mootjes gehakt.
Nog 'n geluk dat rover Baekelandt leefde
Waarvoor reizigers beefden.
Dat er bokkenrijders rondspookten
Die als duivels pachters uitkookten.
Bossen ? Sneeuw voor de zon...
Welvaart is de norm.
Is welvaart schijn van welzijn ?
Het tij is 'n beetje aan het keren :
De natuur heeft een punt.
Ons, in het Brugse, werd ANB-wachter Koen Maertens gegund !
Ambassadeur bij uitstek van onze bossen.
Waarin jeugd kan hossebossen.
Speelweide en Rabauwenburcht verschenen.
Nachtkijken en sterren op vleermuizen schenen.
' n Oude, zieke beuk niet werd gedood,

'n Beeldhouwer inspiratie bood.
Koen Vandewalle kunstenaar
'n Beeldboom sneed hij voor 'n kluizenaar...
Spirit of the wood, muze van hut bos.
Natuur, in casu, bosbeheer
Kreeg in haar rang een heer,
Altoos in de weer
Om een bedreigd stadsbos te helpen redden
En naar onze groene hand te zetten.
Boswachter Koen, boezemvriend van
'n Handvol Brugse bossen.
Hartsvriend van bosvogels,
bosbezetters, bosdichters.
Koen, synoniem voor eerbied
voor weelderige bossen en de
nederigste korstmossen.
Ach Koen, de boswachter van toen,
Ooit stroper is nu Wederdoper :
Ons LF-bos kennend als zijn broekzak,
Benoemt elke vogel op zijn tak.
Koen, vredige schildwacht voor schaars bosgroen
Heeft al onze steun van doen.
Contra grote heren met poen.
Die ooit in het Lappersfortbos resideerden
- parkbos BPA Ten Briele Maar zich voor niets geneerden.
Koen kent alle sporen in ons bos.
Geeft zichzelf en vrienden de sporen
Naar de reikende treinsporen.
Weet behoedzaam elkeens belangen te vangen.
Is een sluitstuk in de groene rangen.
Van Bosgeuzen en bosvrienden met mooie leuzen.
We danken U voor Uw Caritas
voor kinderen met Cara ( * )
Kameraad Koen,
We danken U, broeder & hoeder
van onze bossen, ook private Mogen de boomgeesten of reulingen ( ** )
U behoeden.

Paul Saccasyn, Lappersfort Poets Society
http://www.regiobrugge.be/lappersfortpoets.php
( * ) CARA : kinderen met ademhalingsproblemen
( ** ) Reulinck, reulingen; boomgeesten uit sagen & wortelsgestellen. Tevens bij Marion
& Robin of Sherwood als Herne ( met de muziek van Clannad, nu Enya )
http://www.poeziebos.be/Boswandelingen/BeheerLappersfortbos.aspx
" Waarom ben je gekomen ? " vroeg Herne, heer van de bomen en god van de bossen
aan Robin Hood. ' Om mijn gelofte te breken ' Robin was bitter gestemd en moedeloos
en voelde zich koud van binnen. " Dat kun je niet. Je bent uitverkoren. Er is geen ander
" donderde de stem... "Jullie moeten je doel voor ogen houden" zei Herne. ' Het doel is
onbereikbaar ' bromde Robin lusteloos. ' Mijn pijlen gaan verloren ' " Span dan je boog
opnieuw " beval Herne. ' Waarom ? ' vroeg Robin wanhopig. ' Waarop moet ik richten
als ik geen doel heb? ' " Je hoeft niet te richten" sprak Herne de jager kalm. " De pijl zal
het doel vinden". ( uit de honden van Lucifer, Robin May ) Hernes stem weerklonk. " Om de
zwakken te helpen, de hulpelozen te beschermen en te strijden tegen tirannie. Zo moet
het zijn...Robin met de kap. " ( alzo sprak Herne, de heer van de bomen en de god van
de bossen in ' De man met de kap ' van Anthony Horowitz )
http://natuurbos.fb.email.addemar.com/c226/e95441/hfc4f6/t0/s0/index.html ( zomerspoorzoeker anb )
http://www.deverenigdeverenigingen.be/themas/item/487-participatiewijzer-voor-brugge-2013
http://www.stadsomroep.com/Detail.asp?NUM=32206 ( oude bekentenis ) Lappersfortbos is nu definitief
groene zone, met dank aan Koen Theuns en Het Nieuwsblad/Corelio 13 juni 2013 Lappersfort nu :
reactie Poëziebosbeweging op groene inkleuring KMO-zone in de moeder der zonevreemde bossen

