Kerstpakjes voor politici van goede wil & bosminister Joke Van
Occupy Lappersfortbos 2001 tot Brugge Participatiewijzer 2013 : een stad droom je
nooit alleen !

www.poeziebos.be beveelt jeugdboeken aan voor winterzonnewende 2011

Enkel de daad & Bioboy (romans over Lappersfort)

Slapen in de armen van een boom & Stem van brood en bossen (Vlaams filmpje
& dichtbundel over Lappersfort)

Pluk van de Petteflet redt de dieren en de Torteltuin (een voorganger van de
Lappersforters bosbezetters )

De Kat & Fabian Van Fallada in strijd met Oscar Diaz & de Weerwolf
(voorgangers van Lappersfront & GGF www.ggf.be )

Brugge gedraaid & Reclaiming the media (achtergrondliteratuur voor de
hanzestad in 2013)

HetPoëziebosnetwerk ( vroegere GGF )
staat samen met velen aan de wieg van een nieuw Lappersfortbos...samen in de
kracht van 3 : the fellowship of the Lappersfort droomt van een nieuwe wereld...
organisatie: Het Poëziebosnetwerk
E- adres: poeziebosnetwerk@skynet.be
Website: www.poeziebos.be
http://www.facebook.com/profile.php?id=100003135786146&sk=wall
Functie en aanbod
• het Poëziebosnetwerk in BRUGGE en OMMELAND is een bijenkorforganisatie van
samenwerkende bosdichters, stadsdichters, poëziewandelaars, bosdiplomaten en
bosgidsen dat groeide uit de GGF-strijd voor het Lappersfortbos als uitloper van de
Groene Gordel van Brugge en Ommeland...
• het Poëziebosnetwerk is een netwerk voor duurzaamheid en participatie en wil met
de Hanzestadcoalitie verbindende draden spannen tussen mensen en bewegingen.
We delen één missie: dierbare dromen en dialoog over duurzaamheid met politici van
goede wil. Als poëziebosbeweging focussen wij ons vooral op het Lappersfort
Poëziebos met het Hugo Clauspad als rust- en stilteplek. Dit doen we ondermeer

door gedichtenwandelingen als seizoenswandelingen in het Lappersfort Poëzie- en
Vredesbos, tevens een Boeboeksbos. Maar ook door stille diplomatie voor een
participatiewijzer Brugge 2013 http://www.dewakkereburger.be/index.php/dewakkere-burger-blogt/participatie-in-de-praktijk/152-brugse-verenigingen-schrijvenparticipatiewijzer http://www.ademloos.be/nieuws/brugge-dromen-twaalfverenigingen-van-lente-destad http://www.deverenigdeverenigingen.be/themas/item/486-p-praat-participatieop-papier-en-in-praktijk
• wees gratis welkom dagelijks van zonsopgang tot zonsondergang langs de
ademruimte van het Hugo Clauspad Poëziebos http://www.natuurenbos.be/nlBE/Domeinen/West-Vlaanderen/Lappersfortbos.aspx )
http://www.uitinwestvlaanderen.be/10235/het-hugo-clauspad-voor-poetischewandelaars
29 januari : de stadsdichter voor Brugge bij de muzes Poëziebos !
Hedwig Speliers Fortuna's lieveling (folder)
Bosgezellen vroeger & nu, stadsgedichten
Poëziebosnetwerk (visietekst)
Poëziebosnetwerk doet Brugge stadsdichter cadeau
De data van de gratis gegidste poëzieboswandelingen en de namen van de
aanwezige stadsdichters en bosdichteressen/bosgidsen vind je op onze site
www.poeziebos.be en de bosgedichten lees je op
http://www.regiobrugge.be/lappersfortpoets.php en
http://www.poeziebos.be/Bosgedichten.aspx
Telefoon Poëziebosnetwerk 050 39 09 57
Komt, mijn vrienden. Een nieuwe wereld wacht. Tot achter de zonsondergang wil ik varen. Al is de
oude kracht niet meer, die hemel en aarde verzette, we zijn wat we zijn : ons hart verlangt naar
grootse daden. Tijd verzwakt ons, wilskracht versterkt ons om te streven, te zoeken, te vinden en niet
te wijken. ( Lord Tennyson, geciteerd in de film 'Dead Poets Society' inspiratie bosdichters )

