Steun het Lappersfort Poëziebos & de zonevreemde bossen en bomenstrijd
? Reageer ! Mail uw ja-woord & maak Bos(behoud)draagvlak zichtbaar.
Reactie sturen naar poeziebosnetwerk@skynet.be

www.poeziebos.be tekst die U steunt " Wij steunen het Lappersfort Poëziebos als
een symboolplek van de strijd voor bosbehoud & bosaanplant. Een strijd die één
moet zijn. De overheden mogen geen halve maatregelen nemen. Dus kijken we uit
naar het beloofde Vlaamse plan voor de ernstig bedreigde zonevreemde bossen
http://www.vbv.be/bedreigdebossen/ van onze Vlaamse ministers Schauvliege &
Muyters. Bossen en bomen zijn levensadem en zuurstof voor de mens. " Doen ?
groet van bosgezellen Luc Vanneste, coördinator van het Poëziebosnetwerk (
050/390957 ) & Peter Theunynck, woordvoerder van de bosdichters van de
Lappersfort Poets Society & de Poëziebosambassadeurs : Ingrid Weverbergh,
Helena van Loon, Inge Misschaert, Ludo Enckels, Don Fabulist, Marcus Cumberlege,
Paul Saccasyn, Marc de Bel & 03/01/12 de eerste vrienden & vriendinnen van het
Lappersfort Poëziebos zijnde Staf De Wilde, bosdichter * Struikrover André
Vandekerckhove met regenboog Peace-vlag & zeeroverspiratenvlag * Frits van der
Made, Nederlands strijder voor de bossen in de groene gordel van Brugge en
ommeland & tevens lappersfortridder www.kapersnest.be * Didi de Paris, auteur,
cultureel ambrassadeur, volkscommissaris van agitationele aangelegenheden *
Linda Van Mieghem, jeugdauteur * Michel Vanhoorne, coördinator van het Links
Ecologisch Forum www.lef-online.be * Patricia Strubbe, CD & V sympatisante met
Vlaamse wortels in de christelijke zuil * Hugo Van Dienderen Voorzitter van Groen!
District Antwerpen en Groen!Plus * Erik Ver Eecke, voorzitter Groen vzw * Willy
Spillebeen, auteur * Koen Stassijns, vertaler, dichter, vakbondsman * Helena Van
Walle, dichteres & bosbezetster 2002 * Marc Cosyns, huisarts universiteit gent auteur poëziebundel "laatstleden/ jongstleden"
http://www.youtube.com/watch?v=1IuCYMkNdzo&feature=mh_lolz&list=HL13195804
40
( po-ethische gedachten voor leven en dood in twee natuurcycli voor links -en rechtshandigen ) & tevens actief in het 'illegale' Hutsepotbos * Karel Sergen, dichter &
PEN-bestuurslid * Delphine Lecompte, dichteres * Luc De Vos, zanger * Iris Keiser (
“Find your true weakness and surrender to it. There in lies the path to genius. Most
people spend their lives using their strengths to overcome or cover up their
weaknesses. Those few who use their strengths to incorporate their weaknesses,
who don’t divide themselves, those people are very rare. In any generation there are
a few and they lead their generation. ” MosheFeldenkrais ) * Dirk Peeters, Vlaams
volksvertegenwoordiger Groen! www.groen.be * Bert De Somviele, directeur
Vereniging voor Bos in Vlaanderen www.vbv.be * Misschien kan je naam er ook nog
bij ? PS. een gedicht of een tekst is ook altijd welkom ? Omschrijf kort wie je bent of
wat je doet ? Zie ook Word vriend(in) van het Lappersfort Poëziebos
http://www.natuurenbos.be/nl-BE/Domeinen/West-Vlaanderen/Lappersfortbos.aspx
http://www.uitinwestvlaanderen.be/10235/het-hugo-clauspad-voor-poetischewandelaars
http://www.regiobrugge.be/lappersfortpoets.php http://www.regiobrugge.be/ggfinfo.php?p=209 www.poeziebos.be
http://www.poeziebos.be/SteunInfo.aspx Poëziebosnetwerk
(visietekst) http://www.facebook.com/profile.php?id=100003135786146&sk=wall

Lees hier wie onze bosambassadeurs en bosgezellen zijn
http://www.poeziebos.be/Home/Wiezijnwij.aspx

