
Lappersfort Openbaar Onderzoek Bosbeheerplan voor komende 20 jaar 
 
 
Herinnering aan laatste elf dagen inspraak openbaar onderzoek : 
http://www.natuurenbos.be/nl-BE/Nieuws/2013/20131027_bosbeheerplan_lappersfortbos.aspx  

 
klankfragment beheer L - bos http://www.stadsomroep.com/Detail.asp?NUM=36386 )  
 
Voor alle politici : Kantel Vlaamse bosbeleid naar behoud & bescherming oude & 
zuurstofgevende stammen.  
 
PS. Poëzieweek 2014 vind je op www.poezieweek.com. Het thema 2014 is 
'Verwondering' en met www.poeziebos.be doen we mee. U hoort dan wie de vrije 
stadsdichteres van Brugge wordt...  
 

  http://boeken.vpro.nl/dode-dichters-almanak.html  http://www.vsbpoezieprijs.nl/ 
  http://www.youtube.com/watch?v=HJZoQryKnzE&feature=youtu.be  ( laatste bos ) 
  http://www.regiobrugge.be/ggf-info.php?p=207 ( Geschiedenis Bos Belgen )  

http://nazka.be/boswijzer.html#   
  http://www.standaard.be/cnt/dmf20130913_00739473 ( beginplan bosmin. Joke ) 
  Word lid www.bosplus.be : aux arbres citoyens !! 
  Sint in Brugge lang geleden http://www.stadsomroep.com/Detail.asp?NUM=292  

http://www.stadsomroep.com/Detail.asp?NUM=19499 toen we bosschoentje zetten 
  Mandela-links http://www.hollanddoc.nl/kijk-luister/documentaire/k/korreltjie-niks-

is-my-dood.html met onderaan een gedicht van Don Fabulist over François Villon  
  
de beste groeten van Luc, Peter T & de muzes 
http://petertheunynck.wordpress.com/stadsgedichten-voor-brugge/    
http://www.regiobrugge.be/lappersfortpoets.php     
  
Van zonsopgang tot zonsondergang 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 www.poeziebos.be 
  
graag een neen-reply als we de boom N kunnen 
 
Ballade der gehangenen Don Fabulist & François Villon 
Epitafium van François Villon, ballade der gehangenen www.donfabulist.be  

 

Gij gabbers, die na ons 't pai doortrotten, 
Raakt ons in ouwe klapperkop niet kwijt. 
Voor medelijden met ons krottig vlotten, 
Staat ge bij de Grote Smees in 't krijt. 
Ge knijst ons opgeknoopt, per vau, per heit. 
De bast, met schranzen eens door ons verwijd, 
Heeft zich al lang als sjaf verspreid. 
De derig maast ons knoken ook geklist. 
Dat onze proesdag niemand ooit verblijdt, 
Maar nostert dat de granderik ons opvist. 
  
Dat wie we met een gabbernaam opdoffen 
Ons zo peiger lot niet loens bedibberen. 
Het gemot laat ons de strop inploffen, 
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Maar al 't gajes is gedoemd te slibberen. 
De zwarte koler mag ons lijk weggibberen, 
Wijl Maria's koter onze schrik peilt. 
Dat Jijzele, die van elk de bonjer wegkeilt, 
Ons dan niet de zwarterik opdist. 
De altijd durende is de bie gezeild, 
Maar nostert dat de granderik ons opvist. 
  
Het sauzen heeft ons boddie knijs gespoeld, 
De glimmer maakt ons dor en zwart gefikt, 
De ekster heeft ons sluik wreed omgewoeld, 
De kraai maast ons de doppen uitgepikt. 
Voor ons is gene zitterik geflikt; 
In het gehaktak lijk de waai het schikt, 
Zijn wij 't dak zonder pannen ingemikt. 
De vliegerik heeft ons tot zeef geslist. 
Maakt dat ge, bank, niet in deez' peiger zwikt, 
Maar nostert dat de granderik ons opvist. 
  
Prins Jijzele, banjer in de hogerik; 
Dat wij niet rullen in de dieperik, 
Want ginder wacht het flonken dat ons uitwist. 
Gebroeze, knoerst niet met de demerik, 
Maar nostert dat de granderik ons opvist. 
  
  
Naar Bargoens hertaald door Don Fabulist,  
lid van de Lappersfort Poets Society, www.poeziebos.be  www.donfabulist.be  en live 
voorgelezen en gezongen al enkere keren live in het Lappersfortbos 
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http://www.donfabulist.be/

