----- Original Message ----From: Lappersfort Poets Society To: EEN.BOS.RED.JE.NOOIT.ALLEEN@torteltuinbos.com Cc:
Groene Gordel Front Sent: Sunday, September 21, 2008 8:40 AM Subject: ( pers bijl - age herfst in
Bruges ) Lappersfortbos ( blijft bos ! ) diplomatieke bijl - age voor een vredesbos ?

Terwijl de nieuwe bezetters http://ovl.indymedia.org/news/2008/09/23929.php nog
slapen na een eerste wakkere nacht in het
http://www.regiobrugge.be/newsread.php?sid=1&aid=713
zonevreemde bos van Brugge 2002 wandelen de eerste kroenkelaars er al door.
Genietend van gezonde lucht zonder fijn stof in het bosgroene erfgoed. De
zondagsmarkt is begonnen. Volgende week zondag is het er misschien een slagveld.
My forest is a battlefield? Zo denkt de bosbeweging www.ggf.be er niet over en
ze starten deze morgen vroeg een diplomatiek herfstoffensief naar de
overheden & de eigenaar. Lees de bijl-age en de mails hieronder. Confronteer de
macht & het geld met onze vraag die ze kregen? En wees welkom op 5.10 voor de
week van het zonevreemde bos & zijn 10.000 ha bedreigde bomen...Place to be:
Lappersfort Poëziebos aan hoofdingang Ten Briele. How can we sleep when our
woods are burning? The time has come to pay the rent, to pay our share. It belongs
to them. Let's give it back...( vrij naar Midnight Oil )
Van: "Hanzestadcoalitie" <hanzestadcoalitie@skynet.be> AAn: @fabricom-gti.com>; @suezservices.com>
Onderwerp: ( Suez - Fabricom Gti bijl - age ) Avec un peu de bonne volonté on écrit une histoire de
paix pour votre bois de la poésie Datum: zondag 21 september 2008 6:22
Dear CEO's and people from Suez-Fabricom Gti,
Ci-joint une réaction de diplomatie sur l' occupation récente de votre bois de Lappersfort. On éspère
de vous contacter vite. On a aussi donné une réaction pour les politiciens de Bruges & Flandres. Luc
Vanneste & Peter Theunynck, GGF, www.ggf.be
Van: "Groene Gordel Front" <groenegordelfront@myonline.be>
Aan: "Lappersfort Poets Society" <lappersfortpoetssociety@skynet.be>;
<kabinet.burgemeester@brugge.be>; <redhutzonevreemdebosnu@torteltuinbos.com> Onderwerp: (
bbbc bijl -age ) diplomatiek herfst-offensief voor vrede in bos en stad Datum: zondag 21 september
2008 6:02
Misschien een beetje minder verbaasd als U, maar toch even verrast vernemen wij een nieuwe bosbezetting in Brugge. Hierbij ons diplomatiek herfstoffensief in bijlage. Steeds bereid tot overleg
zoekend naar vrede in ons bos en onze stad. De moeder van de zonevreemde bossen in de stad van
Visart is het waard
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://ggf.regiobrugge.be ( bbbc, brede brugse
bestuurscoalitie )

