GROENE GORDEL FRONT ROND LAPPERSFORTBOS

PERIODE 9 : BOSSEN IN EEN LAND ZONDER
REGERING
Met Vaderdag 10 juni zijn er in België ook verkiezingen. Sindsdien zit ons land zonder regering. Wij
waren op het stadhuis present met een vaderdag stadsgebed van de bosmuzes. Enkele dagen ervoor
deed een monster op rupsbanden van labodevlieger boringen op het tracé van de tweevaksbaan door
het Lappersfort.
Op 18 juni vreemde taferelen in Vlaanderen : de gieren kwamen aan… Zou ons geliefde bos dan
toch een sterfplek gierenbos worden ? We laten het niet aan ons hart komen en vergaderen met
Friends of the Earth bij wie we misschien een thematische bosgroep worden…
Op 22 juni bezorgen we CD &V kopstuk Hendrik Bogaert nieuwe protestwensen voor de
zonevreemde bossen. We worden ontvangen op het gemeentehuis van Jabbeke en lanceren er onze
vredesbosoproep aan Suez en de Fabricom groep.
Op 24 juni wandelen Lappersforters en Groene Gordel Front mee in de protestmars van de
witte pionnen tegen het shoppingvoetbalproject in de groene gordel. Stop de stad : sos Chartreuse
zijn de Brugse spandoeken.
Op 1 juli staat de seizoenswandeling in het teken van de dreiging en bosdichters Paul Saccasyn
en Marcus Cumberlege geven er een lap op. In een open bos brief aan de nieuwe bosminister Hilde
Crevits ( die ook uit de streek van het Houtland komt ) roepen meer dan honderd BV’s Bos Vlamingen
haar op om het Lappersfort te bewaren als een vredesplek van hoop en dierbaarheid.
07.07.07 staat in het teken van de Live Earth concerten : SOS, answer the call is het motto en dat
is nog een extra-reden om bossen te behouden: zij zorgen immers voor afkoeling en C02-opslag. We
krijgen een mailtje van All Gore, Zij beloven bomen te planten en te helpen met zij die strijden om
bossen te behouden.
Op 11 augustus is het 5 jaar geleden dat burgemeester Moenaert het bezette Lappersfort
bezocht. We vergasten het Brugse stadsbestuur op een open bos brief en bosdichter Joris Denoo
schrijft een gedicht voor Hilde en Mathilde.
Op het feest van Maria ontvangen de bosmuzes van het Lappersfort Lotte van het Nieuwsblad.
Zij maakt een reportage over koppigaards en doet daarom Vlaanderens bekendste bos aan. Het artikel
is on line op www.ggf.be Door de oude straten van Brugge die scone trekt de Blindekens-processie.
De notabelen lopen mee.
Eind augustus wordt in Loppem de film Oesje met Kamiel Spiessens getoond door de witte
pion. Het motto van Kamiel Spiessens is : Laat U niet om de tuin leiden…Een standje van de witte
pion wordt geweigerd op de St. Michielse Feesten. Lokale politici mogen er wel het separatisme
prediken…Een verslag lees je op onze site bij diverse persberichten.
Bij het begin van de Herfst 2007 zijn we klaar voor de week van het bos www.weekvanhetbos.be
We bezorgen de Brugse Ombudsman een tweede klacht onbehoorlijk bestuur WVI bij gebrek aan
coproductie rond het dossier Lappersfort weg. Op 1.10 is er een bosdebat en op 7.10 verwelkomen de
bosmuzes Don Fabulist en Peter Holvoet-Hanssen www.kapersnest.be Nieuwe liefdeswensen voor de
(zonevreemde) bossen worden aan de politieke wereld bezorgd. Deze keer op de Burg.
De rest van ons verhaal kan je nalezen op onze site rond april toen we onze vijfde verjaardag vierden.
Of in het Lappersfortmuseum on line op http://ggf.regiobrugge.be/ bij de startpagina.
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