" l' amour est un oiseau rebelle " wist Georges Bizet al...Al bijna 9 jaar kan U het
bosverhaal van het Lappersfort volgen op www.ggf.be de site van het Groene Gordel
Front in Brugge & Oostende. Vandaag 8 jaar geleden vond de eerste Lappersfortbos
ontruiming plaats en juist nu staat het aangekochte zonevreemde stuk
Lappersfortbos KMO-zone ( aangekocht door de vlaamse overheid nov. 2008 ) weer
op de vlaamse politieke agenda. Zowel GGF als Vlacoro adviseren de groene
inkleuring van de van de kap geredde KMO-zone. Tevens dienden 6 wakkere
burgers van Brugge er een verzoekschift ( on line op www.ggf.be ) over in bij hun
gemeenteraad. VBV en JNM zamelen www.groenepotloden.be in en hopelijk weten
we nog tijdens de week van het bos of de overheden woord zullen houden in de
moeder der zonevreemde bossen ? De NVA-minister Muyters is de vlaamse
minister die de groene potloden kan hanteren om de CD &V-belofte van de vorige
bosminister Crevits waar te maken...
Er is hoop in Brugge en Oostende - ondanks de VBV-bosbarometer & het WWFliving planet report -. Na het Groene Gordel Charter van GGF uit 2003 ( nog onder
BOB-begeleiding aan de politici van Brugge overhandigd ) is er nu het Charter
Groene Gordel Brugge van overheden & streekverenigingen uit ons ommeland.
Ondanks het grote gehalte aan newspeak is dit een erkenning van de groene gordel
- waar het lappersfortbos een uitloper van is tot vlak bij de historische binnenstad, tot
nader order Unesco Werelderfgoed -. Ook in Oostende wordt de groene gordel
versterkt met een lappersfort zuurstofbos
http://www.buitengoed.be/stadsrandbos/lappersfort/ ( 21.11 om 14 u aanplant op de
dag van de natuur ) en het geredde Poëziebos is nu naast Uit in Vlaanderen ook
http://www.uitinwestvlaanderen.be/10235/het-hugo-clauspad-voor-poetischewandelaars ambassadeur van de poëziebossen op Uit in West-Vlaanderen.
Tijdens de nacht van de duisternis nu zaterdag en op 12.12.10 ( thema afscheid
met Peter Theunynck en Paul Demets ) zijn er weer seizoensgedichtenwandelingen.
Natuur en cultuur op één plek, met dank aan onze boswachters van ANB & hun
minister Joke Schauvliege voor de realisatie van het Brugse Poëziebos als literaire
stilteplek.
Een dierbare groet van de bosGezellen Peter Theunynck, voorzitter Groene Gordel Front in Brugge en
Ommeland (GGF) & woordvoerder Lappersfort Poets Society, 0486/737220 & Luc Vanneste,
secretaris GGF & medewoordvoerder Hanzestadcoalitie, 050/390957 www.ggf.be
http://europeangreenbelt.org/
http://www.regiobrugge.be/lappersfortpoets.php actief in www.vbv.be/netwerk www.groenepotloden.be

