
Hutje van Bezinning
zuh toch eilanddichter zljn en een idee

=irben om wat t"neer pcëzie in het eiland

,cmpen, dan looP je zomaar de kans
- al: Texeis grootste milieubedreiging
: ;.e:rcnlen tc woroen Zo wll i- in Oe

,:.: rexelse iraditie van afvalhout een

-:iscir ovnanrisci' verantlvoord be-
-:-gspiekie vccr ongeboren Poëzie
.:r.r, zo ben jc h*'izorrvervuilitig, een

:;clrr: stcr:rf:itor in ieder denkb:ar
-: :seizce n en bi'eng .1e iret niassaroe-
.'.: <1e orrget'epie iiatuurgebieden in,
.,.'"'artierdier:sl van de ïeso is nabii

:. ro!'sproilkeli.ike irutje van bezinning

-'r het op een hoogte van 1.2[J. ilaar
.::; cle enormc: finarrciële iniertie van

. : (.t k.rn oe prir -'cíiai ;' .iànhouw -

:': \,ve he lï cie grlrtto troernen? - direct
-.en voot'zien va!1 een geasfaiteerde

: =li-rgs\^v'eg en 3C0 parkeeíplaaÍsen,
- -,an tenslotte knap drr-i k'worcen in de

: = Jie is narne.;jk bo-'n'irg
3anvraag brj de Plaatselijke VVV

,e nre dat voi-iq jaar 160 000 bezoe

. het huis.le van bezinning hebben

--,iht, bij zulke waanzinnige aantallen
le Hors zullen generaties duinvogels
.;rr-latiseercl r-rit hun eitjes kruipen en

'.a re za i,voornia i iEle ciolfii naf'rrekkt rs

-ai'derwijk om rno-^ten schclen tot
:rrfluisteraars al; vre nog leis van ciie

3e poëzie beschadigde naturtr- willen
.:'r. Bij de horizonvervuillng dcor ciat

..1-efri 17 meter hoge betonnen qe

-r-: ii-ràE de atterrte lezer z!ch ze lf een

;telling makeri, maar ik waarschuw
,,r ciat er geen enkel beeld is dat r-nin-

.l n naakt ;rfgrijzen oProePt.

=r biij dat er partijen ais ïexels Be-

. :ijn ón oplettende burgers ai: S-1aak

.; die perspeciief en schaai nergens
':i oog verliezen en waken ovei' het

, er.fgoed. Tot onze eilanddichter zou

;^1.s willen ze8gen,ie had het eeti
'r'-: :noetttl rlLleiran. clornbo Erl

' -:;irieve k.:ni: einclelijk doe't poë-

: . : itr eeni ioit.
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