Brugge - de groene gordel - op zondag 10 mei 2015 14u30
( Chartreusewandeling met met boswachter & co bij Smisjesdennebos,
Heidelbergstraat voor spoorweg aan ANB-bord http://www.natuurenbos.be/nlBE/domeinen/west-vlaanderen/magdalenagoed#leesmeer ) toegang gratis
Nav. nieuwe dreiging zuidelijke groene gordel. Brugs Voka-regiovoorzitter riep op tot
realisatie http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20150118_01480003van strategisch
onderzoekscentrum voor de mechatronicasector op Chartreuse. ‘Als we willen groeien,
hebben we voor onze regio absoluut ruimte nodig.’ In alle geval niet in de Zuidelijke groene
gordel, Brugges mooiste inrijpoort aldus erfgenamen van het Chartreusefront.
Kom wandelen ! Na www.europeangreenbelt.org nu ademruimte
!www.groenegordelbrugge.be Kleur groene gordel groen zodat politiek leegstand kan
aanpakken. Tijd voor een nieuwe match...http://users.pandora.be/a150254
www.groenegordel.be www.ggf.be www.greenbeltmovement.org

BRUGGE IN DE WINTER, stadsgedicht voor de chartreuse stadsgordel
Zwanen zijn ijsschotsen, gestold in oliedik water.
Vervroren vissers de bomen. Ze staan gebogen,
maar gooien geen lijnen meer uit, zien geen dobber
meer drijven. Zelfs de luidste vissen zwijgen zich dood.
In gevlakgomde straten klinkt elke stem luider,
omdat geen motor meer maalt, geen hoeven meer
kletteren over de klinkers. Mensen eggen trottoir
na trottoir. Ze hebben het even weer voor het zeggen.
De stad wordt gevuld met verdwenen geluid:
voetstappen, suizende sleeën, voldragen cantates.
Er dwarrelt een alt uit de hemel. Een sopraan smelt
als sneeuw voor de zon in een koor van violen.
Aan de rand van de stad slaapt in een bruidsjurk
van kant de Chartreuse. Na de dooi zal hij komen,
haar lief. Een strop van metaal legt hij strak
om haar hals, in beton zal hij gieten haar ziel.
Peter Theunynck, vrije stadsdichter Brugge www.poeziebos.be
http://petertheunynck.wordpress.com/2014/01/24/voorlaatstestadsgedicht/ http://www.youtube.com/watch?v=PdiCJUysIT0 Keep on
rocking in the free world

Welkom op onze volgende seizoenswandelingen in het Lappersfortbos
‘ Er is een stad waarin ik zing als een gebed voor liefde. Lies Van Gasse ‘
zaterdag 29 augustus 2015 * ( L-bos nacht van de Lappersfortvleermuis 20u30 ) * zondag
18 oktober 2015 ( L-bos 14u30 ) * zondag 31 januari 2016 ( L -bos 14u30 ) Info
www.poeziebos.be { hoofdingangANB-bord www.natuurenbos.be/lappersfortbos }

