Ten Briele - aanleg fietspaden https://www.brugge.be/plannen-openbare-werken-sint-michiels
beste, we kregen een bericht van een gemeenteraadslid alsook een bewonersbrief in de bus. En de feedback
van een sympatisant dat het jammer is dat er bomen moeten sneuvelen voor een fietspad. Indachtig de
voorbije ervaringen hopen we dat er zo weinig mogelijk bomen sneuvelen en dat het wakende oog van
groendienst, groenschepen & boswachter kritsch de werken volgen. Hoe meer bomen je spaart hoe beter ! We
vertrouwen op jullie deskundigheid & liefde voor fietser en boom. Tevens hoop dat opwellende droom van
vervolg zuidelijke ontsluiting opgeborgen wordt ( zie Bezorgde bosbrief 2014 aan minister president Geert
Bourgeois & zijn ministers! Tegen de verdere zuidelijke ontsluiting van de Vaartdijkstraat. Nacht van
de Lappersfortvleermuze. ) ( De brief is onze bus was de trigger om het verzoekschrift rond de bomen te
schrijven. In het algemeen & bijzonder. Het verzoekschrift rond de benen van de hemel. )
Van zonsopgang tot zonsondergang www.natuurenbos.be/lappersfortbos www.poeziebos.be
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
Fiets is verzet
1. fiets is verzet:
zij schroeit de aarde niet,
wind mee en tegenwind,
gebogen en rechtop,
op eigen kracht op weg.
2. fiets is verzet
op eigen benen gaan
bergafwaarts en bergop
en niemand komt zover
de files achter u
3. fiets is verzet
de aarde recht gedaan
vrijheid die komen gaat
verbranding ver voorbij
in de gewonnen tijd
4. fiets is verzet
leer nog de kinderen
het evenwicht als kunst
voornamer dan de fiets
en schoner is er niets
De krant bericht: de regering in Peking heeft beslist dat voor het Chinese volk het tijdperk van de fiets voorbij is
en het tijdperk van de auto moet aanbreken. Olie- en automaatschappijen uit de VS, Japan, de EU vechten om
joint ventures in de wacht te slepen en de Chinese automarkt te veroveren. Waarom wij wel in de auto en zij
niet? Maar hoe moet de aarde dat dragen? Hoe wordt de verbrandingsmotor, de veroorzaker van de broeikasplagen, opnieuw vermenigvuldigd? Geen wonderbare brood-, maar doodvermenigvuldiging. Er valt geld aan te
verdienen en dus moet het. De auto wegdoen, op de fiets gaan. Dat mooiste stukje techniek. Optimaal gebruik
van eigen energie, van de eigen verbrandingsmotoriek. Actief zijn in de Algemene Fietsersbond, als daad van
verzet.2005. 'Liedboek van de ziel' wijlen Herman Verbeek http://www.verbeekfonds.nl/
www.hermanverbeek.nl ( met dank aan www.wervel.be en Luc Vankrunkelsven )

“ We moeten leren onze dromen en verlangens te kennen en er een naam aan te geven. Onze
verlangens worden immers door enorme machtsapparaten beïnvloed, ingekleurd en uitgebouwd.
Verlangens die niet met geld te maken hebben worden nog nauwelijks geduld. Verlangens die te
maken hebben met ons samenleven; met de lucht, die jullie mijn kleinkinderen, zullen inademen; met
mijn broers en zussen die honger hebben en niet naar school kunnen; maar ook met die andere
familieleden, de bomen. “ ( wijlen Dorothee Sölle, Duitse protestantse theologe in een brief aan haar
kleinkinderen in Hamburg en La Paz, geschreven kort voor ze eind april 2003 overleed )

