June 12, 2013 PM Reactie Lappersfort Poeziebosbeweging op
plannen Brugse overheid met open ruimte Lappersfortbuurt
http://www.focus-wtv.be/nieuws/algemeen/stad-brugge-wil-sportpark-en-wzc-in-buurtlappersfortbos/article-4000326420953.htm#
De mensen van het Lappersfort Poëziebos zijn entoesiast nu de Brugse overheid doet
wat ze al sinds mei 2001 belooft. De KMO-zone in de moeder der zonevreemde
bossen groen inkleuren.
Met dank aan schepen Demon en oud schepen Van Volcem & wijlen de bosbezetters &
GGF www.ggf.be . Zie ook Dag van het park 2013 : Lappersfort voor Twitteraars bij de
letters J & K. Laat het een voorbeeld zijn voor de ministers Schauvliege en Muyters
http://www.jokeschauvliege.be/content/plan-van-aanpak-klaar-voor-zonevreemdebossen en het Vlaamse reddingsplan voor de bedreigde Vlaamse zonevreemde bossen
( oa. Ferrarisbossen http://www.bosplus.be/nl/kenniscentrum/bosbehoud ). Het is goed
dat er uit de stad van Visart & Landuyt een positief bossignaal komt.
Uiteraard zien we graag zoveel mogelijk bomen & groen van het NMBS/Infrabel terrein bij het aanpalende historische Lappersfortbos gevoegd worden.
We zullen als bosdichters & poeziebosbeweging de plannen van het Brugse
schepencollege & diensten kritisch en loyaal blijven volgen. Zeker wat de mobiliteit
betreft is onze stem een belangrijke. Een mooi stukje Brugge vrijwaar je zolang mogelijk
van nieuwe tweevaksbanen en ander auto-geraas. We moeten auto-minderen in de
Brugse fietsstad...en eerst ( versleten ophaalbrug steenbrugge ) bruggen &
stationsbalkon-rotondes bouwen...
Op 13 oktober 2013 om 14u30 is er in het kader van de week van het bos een
beheerswandeling met ANB-boswachter Koen en inspraak & participatie publiek.
Op 2 februari 2014 wordt het vernieuwe Hugo Clauspad in het Poëziebos
ingewandeld in het kader van de Poëzieweek.
Dan nemen we ook afscheid van onze vrije & officieuze stadsdichter Peter Theunynck.
Dan wordt ook bekend wie volgende vrije & officeuze stadsdichter(es) van Brugge
wordt... Morgenavond houdt de vrije & officieuze stadsdichter van Brugge zijn
Poëziepleidooi in Antwerpen. Jaarlijks vraagt het Felix Poetry Festival een dichter een
pleidooi te houden voor de poëzie. Dit jaar is het de beurt aan Peter Theunynck. Na dit
pleidooi is er net zoals vorig jaar een mooi aanbod van dichters uit België
http://www.antwerpenboekenstad.be/files/felixpoetry2013-krant.pdf
Van zonsopgang tot zonsondergang www.poeziebos.be www.natuurenbos.be/lappersfortbos
http://www.uitinwestvlaanderen.be/10235/het-hugo-clauspad-voor-poetische-wandelaars U kan dagelijks
wandelen op deze rust- en stilteplek waar de muzes wonen en U ademruimte schenken
http://www.deverenigdeverenigingen.be/themas/item/487-participatiewijzer-voor-brugge-2013
http://petertheunynck.wordpress.com/stadsgedichten-voor-brugge/
http://www.regiobrugge.be/lappersfortpoets.php
http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=DMF20130128_00449112

