Nacht van de vleermuis, Lappersfortbos 2018
www.natuurenbos.be/lappersfortbos
Op 25 augustus 2018 vieren de bosdichters de nacht van de
Lappersfortvleermuze 20u30. Boswachter Koen is de gids. Wandeling is ism.
NP & www.poeziebos.be ) Start aan ANB-bord hoek Ten Briele/Vaartdijkstraat
langs kanaal Brugge-Gent. Toegang gratis. Bij regenweer paraplu & laarzen.
Kort voor middernacht wordt de wandeling afgerond of op het eigen ritme van
de deelnemers. Lees hieronder Nocturama, stadsgedicht over vleermuizen.
Heb je al eens vleermuizen zien fladderen boven de bomen ? Mooi hé! En
met een batdetector, een toestel dat via elektronische weg de ultrasone
geluiden van vleermuizen omzet naar voor ons hoorbare geluiden, ‘hoor’ je
waar de vleermuizen in het duister rondscheren. Maar er is meer: aan de
hand van de verschillende ratelende geluiden uit de batdetector kan je ook
herkennen welke verschillende soorten vleermuizen er in het Lappersfortbos
vertoeven en wat ze aan het doen zijn. Een hoofd- of zaklamp, een
muggenstick en warme kledij kunnen van pas komen.
Nocturama, stadsgedicht nav. de nacht van de Lappersfortvleermuis
De Italiaanse fysioloog Lazzaro Spallanzani (1729-1799) merkte dat vleermuizen bij totale duisternis nog perfect
tussen draden door konden vliegen. Om te weten te komen hoe dat kwam, stak hij hun ogen uit. Zelfs dan lukte het
hen nog prima. Zijn volgende stap was hun oren toestoppen. Pas toen vlogen ze tegen obstakels aan.
Tijdens mijn studie op Sint Lucas Antwerpen was het een vaak terugkerende oefening te gaan waarnemingstekenen
in de Antwerpse Zoo. Op een regenachtige dag belandde ik in het Nocturama. In het donker tekende ik daar de
vleermuizen. http://www.kantenstad.blogspot.be/#!http://kantenstad.blogspot.com/2014/08/nocturama.html

Ik wilde bijna alles achterlaten:
potlood, pen en binnenoor,
licht dat alsmaar kleiner werd,
wezenloos trillende punten
en het schuiven van een slang,
het trillen van het kleinste hert,
de geboorte van een aardvark,
de slimme, slanke lori, ik wilde
achterlaten, bijna alles,
maar niet het potlood dat mij lijnen bood,
de kamer waar ik het licht verloor.
In blindheid leerde ik leven,
zwart als een lucht die adem hapt,

donker dat zich vult met flarden,
twijgen die mossig rondom slaan.

Ik maak een gang in de nacht.

Er wappert iets onder de hersenpan:
een vlieghuid, sterk dooraderd,
eerst als een vogel, maar dan
als een dier, handvleugelig,
gladneus, een hoefijzer

onder het dak, verbannen
naar de binnenkant van de nacht.
Een man stak het de ogen uit,
maar je hoorde zelfs bloedend
hoe het tussen draden kon vliegen,
en ik, ik stamp als een blinde
mijn potlood op ruiten,
huil zonder licht,
wankel onbehouwen.
Bijna alles wil ik achterlaten,
maar niet de nacht.
Lies Van Gasse, vrije stadsdichteres Brugge www.kantenstad.blogspot.be
powered by www.poeziebos.be www.brugseboekhandel.be
www.dereyghere.be www.decontrabas.com

PS. bestuurders Toekomst Brugge, kandidaat burgervaders & moeders welkom bij de
muzes ! Op 7 oktober 2018 vieren we www.poeziebos.be de week van het bos 14u30.
Lappersfort Poëziebos, Ten Briele - Vaartdijkstraat langs kanaal Steenbrugge. De vrije
Brugse stadsdichteres Tania Verhelst leest recente stadsgedichten over Brugge. Ook
nodigen we van elke politieke partij van goede wil de kandidaat-burgemeester of kandidaatschepen voor landschap & bomen uit. Zij zullen hun mooiste natuurgedicht voorlezen & iets
participatiefs vertellen over komende groenaanpak 2019 - 2024
In het Poëziebos ben je ook welkom van zonsopgang tot zonsondergang langs
gedichtenroute Hugo Clauspad www.natuurenbos.be/lappersfortbos
Het Lappersfortbos ligt aan de overkant van het kanaal op een boogscheut van zonevreemde
bedregide Katelijne-Eiland... http://valleivandezuidleie.be/nieuws/2018-op-ontdekking-langshet-kanaal-gent-brugge-onze-nieuwe-kanaalfolder-iser/ https://www.brugsalternatiefforum.be/geenparking/#beschermcomité
http://www.focus-wtv.be/video/terug-van-weggeweest-bosbezetters-lappersfortbos

