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Beheerwandeling Lappersfortbos 13 oktober 2013 om 14u30 
( waar : hoofdingang ANB-bord Lappersfort Poëziebos Brugge Sint-Michiels, hoek 
Ten Briele/Vaartdijkstraat langs kanaal * toegang gratis, bij regenweer paraplu & 
laarzen * bus 7 & 17 stoppen in buurt rond punt Ten Briele )  
 

De beheerwandeling met ANB-boswachter Koen Maertens gaat door op zondag 13 
oktober 2013 om 14u30. Het is de week van het bos, thema behoudsdoelstellingen 
en voor het Lappersfortbos ligt dan plan met inspraak voor omtrent het beheer 
voor de komende 20 jaar. Bosdichter Paul Saccasyn is dan de stadstroubadour die 
verhalen van het Lappersfortbos in 2 ballades bezingt. We hebben lang aan deze 
dag gewerkt & zijn verheugd het Lappersfortbos grotendeels te kunnen doorgeven 
aan volgende generaties http://www.poeziebos.be/Boswandelingen/Auxarbrescitoyens.aspx  

Van zonsopgang tot zonsondergang www.poeziebos.be www.natuurenbos.be/lappersfortbos   

http://www.uitinwestvlaanderen.be/10235/het-hugo-clauspad-voor-poetische-wandelaars   
  
Meer poëzieboswandelingen www.poeziebos.be seizoenswandelingen ?  
Ademruimte 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.  

  
Meer gegidste wandelingen met stadsdichter & ANB-boswachter Koen op zondag 15 december 2013 
*  2 februari 2014. Telkens van 14u30 tot 16u. ( http://www.regiobrugge.be/lappersfortpoets.php & 
www.poeziebos.be zijn actief in bossennetwerk www.bosplus.be meer info bij de bosGezellen, 
0486/737220 &  050/390957 ) http://petertheunynck.wordpress.com/stadsgedichten-voor-
brugge/ http://bruggelink.com/gedicht-cadeau/  
http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=DMF20130128_00449112 
  
De meeste gedichten van de Brugse vrije stadsdichters op www.poeziebos.be  
http://petertheunynck.wordpress.com/stadsgedichten-voor-brugge/    
http://www.regiobrugge.be/lappersfortpoets.php    
http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=DMF20130128_00449112 
 

Do it now ! But how ? But when ? Just do it in 2013 Schauvliege & Muyters 
http://www.jokeschauvliege.be/content/plan-van-aanpak-klaar-voor-zonevreemde-bossen  
http://www.bosplus.be/nl/kenniscentrum/bosbehoud 
http://www.deverenigdeverenigingen.be/themas/item/487-participatiewijzer-voor-brugge-2013    

We zullen er zijn 

 
Ik zal je bedenken 
ik zal je verwachten 
ik zal je beschermen 
zodat je er bent. 
 
Ik zal je omhelzen 
in lichtende nachten 
ik zal je vertellen 
opdat je me kent. 
 
Ik zal je beschermen 
ik zal je benoemen 
ik zal je beloven 
ik zal voor je zijn. 
 
Ik zal je vertalen 
in alle seizoenen 
ik zal je herkennen 
we zullen er zijn. Johanna Kruit 
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