
Kerstwensen vol Chartreuse  voor Joke Schauvliege, 

burgervader Landuyt & Schepen Demon ( betonstop NU ) 
 
https://ruimtelijkeordening.be/NL/Diensten/GRUPS/GRUPS-Detail/rid/RUP_02000_212_00447_00001 

 

Een Brugs sprookje 2.0 
voor de nieuwe strijders van de Groene Gordel  
  

Een arme Brugse jongen 
met astma en heel slechte longen, 
kon zonder zijn puffer niet voort, 
zelfs zijn hartritme was al verstoord. 
 
Zijn ma ging op zoek naar nieuwe bossen ( * ) 
Zijn pa zocht verwoed naar wat groen, 
want om zijn probleem op te lossen 
Had men bomen en zuurstof vandoen. 
 
Ze kwamen aan de Chartreusenatuur. 
Daar bleek groen van korte duur. 
Men plande hogeschool hoofdkwartieren. 
Dag vogels, dag andere dieren. 
Een pracht van een hogeschool betongebied. 
Dat hielp hun kleine jongen niet. 
 
Ze snapten niet dat het stadsbestuur 
zo slordig kon omgaan met de natuur. 
Wil men onze jongen helemaal dood ? 
Hoort niemand dan zijn ademnood ? 
 
Pa trok zijn stoutste schoenen aan 
en ging voor Burgervader Landuyt staan. 
Ma had haar mooiste japon uitgekozen 
om bij schepen Demon te blozen. 
 
Ze legden hen hun kerstwensen voor. 
Hun buren en vrienden riepen in koor: 
"Bestuur, red het groenegordelgebied. 
Vergeet onze groene longen niet." 
 
De wijze vaderen werden bewogen 
door zo' n golf van mededogen, 
dat ze snel naar een oplossing zochten 
en de groene gordel niet verkochten. 
 
Door de poorters werden ze ingehaald 
als een Breydel en een De Coninck 
Ze hadden een overwinning behaald 
en kregen de hoogste beloning 

https://ruimtelijkeordening.be/NL/Diensten/GRUPS/GRUPS-Detail/rid/RUP_02000_212_00447_00001


  

Groene Gordel Griffel Lappersfort Poets Society www.poeziebos.be  
  

( * ) een duurzame planttip : Stop Beton in de Brugse Groene Gordel en 
herplant het vroegere Ballanderbos aldaar. En koester je open ruimte als 
groen erfgoed !  
  
Over Chartreuse vind je nog de actieve links http://www.ggf.be/chartr/chartreuse.htm in het 
archief van wijlen het Groene Gordel Front. Ook een thesis is on line 
http://www.ggf.be/thesis/index.html  
  
Over open ruimte & groene gordels op 
de http://groenegordelbrugge.be/groenepolen/wulgebroeken-en-de-chartreuse/ schop. 
https://petertheunynck.wordpress.com/2014/01/24/voorlaatste-stadsgedicht/   
  
Breder kader ? 
www.greenbeltmovement.org www.europeangreenbelt.org www.groenegordel.be  
 
Of dit sprookje werkelijk wordt zal afhangen van de christendemocratische moed & het rode 
lef. Blijf ondertussen duimen voor de Brugse Groene Gordel ! Dat ze zoveel mogelijk 
ongeschonden blijft ! Laat ondertussen kerstvrede neerdalen op aarde ? 
https://www.youtube.com/watch?v=0Y7nfgFI1dY  

https://www.youtube.com/watch?v=az7L-VffHBo  lacrimosa 

https://www.youtube.com/watch?v=GF2BzUDeTkY sting Gabriëls message 

https://www.youtube.com/watch?v=oXaLu7bvke8 war is over, john lennon 

https://www.youtube.com/watch?v=i4__g2o-vcw Christmas time  
 
https://www.youtube.com/watch?v=ej8xJDN-
J14 https://www.youtube.com/watch?v=Ne3P3E2RMZA&gl=BE meisje met de zwavelstokjes  
 
http://www.regiobrugge.be/lappersfortpoets.php?p=168 jongen met de zwavelstokjes  
https://www.youtube.com/watch?v=5jOn7biSAZo https://www.youtube.com/watch?v=H5w9skKcdnA feest met Babette  
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