Persbericht 10 mei 2015. Je suis Chartreuse. Groene Gordel Griffel
Vorig jaar rond deze tijd ( vier mei ) waren BOS+ en Groen op bezoek in het Lappersfortbos
samen met de woordvoerder van bosminister Schauvliege. Dertien jaar geleden hield wijlen
het Groene Gordel Front www.ggf.be haar eerste persmoment op bezette Chartreuse Magdalenahoeve. De tijd is snel gevlogen en veranderd. Brugges Toekomst kan geschiedenis
schrijven met het verder groen kleuren bedreigde, aldus muzes www.poeziebos.be die 75
jaar na tweede groote wereldbrand een vredeswandeling hielden in bedreigde Chartreuse.
Eerste Groene Gordel Griffel voor 4 politici & vzw van goede wil in Brugge die Scone.
Proficiat ( voor gedeelde inzet groenkleuren KMO-zone Lappersfortbos ) & doe zo voort in
Brugges groene gordel. Pioniers van de groene beweging in Brugge, de groene fietsers van
weleer binnen de anders gaan leven beweging zijn nu nog altijd de mensen van de vzw
Groen http://users.telenet.be/a150254/ en samen met 4 meerderheidspolitici van CD & V ,
SP.a, NVa en OPEN VLD krijgen zij de eerste Groene Gordel Griffel. Proficiat aan Mercedes
Van Volcem, Franky Demon; Wilfried Vandaele, Philip Pierins en Erik Ver Eecke.
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 wordt nu gelanceerd op de actiegerichte chartreusewandeling van 10 mei
2015. Deze mensen krijgen de Groene Gordel Griffel voor bewezen diensten in de KMOzone 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. Burgemeester Moenaert mag dan al weg zijn; de 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 leegstaande industriegrond zopas ontdekt… " Laat groen wat groen is " Volgens Groen vzw ligt

langs de Pathoekeweg 41 ha industriegrond klaar voor ondernemers. Met dank aan de
Krant van West-Vlaanderen, Brugsch Handelsblad 17 april 2015 Er is dus één boodschap. Ga tijdens de Triënnale voor Brugges Toekomst zonder Chartreuseverminking !
SOBER GELUK ( Brugs stadsgedicht vanop de actiegerichte Chartreusewandeling )
http://www.poeziebos.be/VrijeStadsdichterBrugge.aspx www.marcuscumberlege.com
MARCUS CUMBERLEGE, vrije Brugse Groene Gordel Stadsdichter http://groenegordelbrugge.be/
Weg is de vrees van vroegere jaren,
Eenzaam gevoel tussen de menigte.
Nu wandel ik als een krijger op straat,
Ga binnen aan het goede adres.
Ik ben mijn achternaam vergeten,
Er wordt gelachen naast de kachel.
Ik ga verder, onder hoge bomen,
Knuffel ze en neem hun kracht tot mij.
Vrij van ziekte, alcohol en tijd,
Vrij van mijn eigen eigenzinnigheid
Verdwijn ik tussen de wandelaars.
De hemel schenkt mij een sober geluk.
Volgende boswandelingen met Marcus & co zaterdag 29 augustus 2015 ( nacht van de Lappersfortvleermuis 20u30 ) * zondagen 18 oktober 2015 & 31 januari 2016 (L -bos 14u30) www.poeziebos.be

