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26 dichters geven stem aan bedreigde bossen
+ elke zondag 10u30 wandeling Lappersfort
Zopas werd bij het Lappersfortbos in Brugge de dichtbundel Stem van
brood en bossen voorgesteld. 26 dichters en dichteressen uit heel
Vlaanderen gaven hun stem aan de stemloze en bedreigde bomen.
3,5 hectare van het Lappersfortbos blijft nog steeds met vernietiging
bedreigd. De strijd gaat verder.
Stem van brood en bossen
Eindelijk krijgen de bedreigde bossen een stem. Vanaf 2.10.2006 is de
dichtbundel Stem van brood en bossen voor 5 euro te koop in de onafhankelijke
Brugse boekhandels de Reyghere (markt) en De Meester (Dijver). U kunt de
bundel ook online bestellen via http://ggf.regiobrugge.be/ . De bundel bevat
prachtige teksten van onder meer Joris Denoo, Luuk Gruwez, Peter HolvoetHanssen, Hedwig Speliers, Willy Spillebeen, Peter Verhelst en Willem
Vermandere, maar ook pareltjes van minder bekende namen.
Red het integrale Lappersfortbos.
Zo’n 10 ha van het huidige Lappersfortbos wordt voor 5 jaar gehuurd door de
Vlaamse overheid. Dit stuk van het bos is voorlopig veilig. 3,5 ha blijft echter
acuut bedreigd! Die mogen niet verloren gaan, want het sterk verstedelijkte
Vlaanderen heeft meer dan ooit nood aan groene longen.
Vandaag roepen we minister Peeters, Minister-President Yves Leterme, OCMWvoorzitter Vandevoorde, burgemeester Moenaert en de 2 Vlaamse ministers Bert
Anciaux en Kathleen Van Brempt (beide laatsten leden van het beschermcomité
van het Lappersfortbos) op om alle mogelijke pistes te bestuderen om het
integrale Lappersfortbos als stadsbos te vrijwaren ( aankoopoptie industrieel
gedeelte, BPA-wijziging, nieuw groen RUP, duurzame grondenruil, Fabricom-bosstichting met schenking voor 1 symbolische euro, …).
Ook bossen verdienen respect
Waarom moeten bossen steeds wijken voor kantoren, loodsen en wegen? Wie
heeft de moed om de jarenlange verwaarlozing van het groene erfgoed eindelijk
een halt toe te roepen? Op 01/10, dag van de verdraagzaamheid, roepen wij op
tot respect en verdraagzaamheid ten opzichte van de bedreigde bossen.
Opnieuw elke zondag om 10u30 natuur- en boswandeling in Lappersfort
met GGF-bosgids. We verzamelen aan de tweede ingang na de markt aan Ten
Briele in laatste deel Vaartdijkstraat bij wilgendreef. Duurtijd : 1 uur
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