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D
e ARGUS fotowedstrijd is inmiddels 

aan zijn tweede fase begonnen. Deze 

10de editie van ARGUS fotowedstrijd 

kreeg bijna 11.000 inzendingen binnen, een 

ongelooflijk succes! Nu de deadline voor het 

insturen van foto’s verstreken is, begint voor 

de jury het belangrijke werk om de finalebeel-

den te selecteren. Vanaf 19 december staan 

deze online op www.argusfotowedstrijd.be, 

en kan het publiek stemmen. Zeker doen, 

want ook het bos staat heel erg in de kijker in 

deze wedstrijd. VBV is partner van de ARGUS  

Fotowedstrijd, en wie VBV ook volgend jaar 

blijft steunen, ontvangt het prachtige foto-

ARGUS Fotowedstrijd
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B
ij de Week van het Bos 2011 legde het 

Groene Gordel Front (GGF) de boeken 

neer. Met de uitspraak “Ceci n’est plus 

un front”, namen de actievoerders na negen 

jaar strijd voor het behoud van het Lappersfort-

bos afscheid van een fel besproken en bewo-

gen hoofdstuk rond de zonevreemde bossen 

in Vlaanderen. GGF bezette nooit zelf het bos, 

maar had wel sympathie voor de vreedzame ac-

ties van de bezetters, en vervulde vaak een be-

langrijke brugfunctie tussen bezetters en over-

heden, pers en maatschappelijke netwerken. 

Mede door de onversaagde strijd van het GGF 

werd niet alleen het grootste deel van het 

Lappers fort beschermd, maar het probleem 

van de zonevreemde bossen overal in Vlaan-

deren werd ook duidelijk op de agenda gezet 

en gehouden. 

Vandaag vormen de voortrekkers van het 

GGF niet langer een ‘front’, maar houden 

ze zich opnieuw bezig met hun andere pas-

sie poëzie . Het geredde Lappersfortbos is 

immers inmiddels uitgegroeid tot een heus 

poëziebos en heel wat bekende en minder be-

kende dichters, schrijvers en vertellers maken 

deel uit van het nieuwe Bospoëzienetwerk dat 

inmiddels uit de asse van het GGF verrezen 

is. Ook in de toekomst zullen we dus geregeld 

nog nieuws krijgen van Brugse bospoëten, dat 

staat vast. We wensen het nieuwe Bospoëzie-

netwerk dan ook alle succes toe. 

Meer weten? 

www.ggf.be en www.poeziebos.be. 

Het Groene Gordelfront is niet meer; 
lang leve Bospoëzienetwerk! 

boek met de finalebeelden van de wedstrijd 

van dit jaar. Op 17 maart van 2012 worden de 

winnaars van de wedstrijd bekendgemaakt! 


