vrienden en andere goede mensen,
komt allen op l9 maart om 16 uur naar het St Annabos, Antwerpen
Linkeroever.
Het Lappersfortbos van Brugge is een zeer geladen en beladen naam.
Synoniem voor een strijd om het behoud van dit prachtige bos die
tien jaar heeft geduurd, vele momenten van glorie en verdriet heeft
gekend, om een voorlopig eindpunt te vinden in
het planten van een nieuw volksbos: het Lappersfort zuurstofbos met
9,999 bomen in de stad Oostende.
En de creatie van het Hugo Clauspad in het Lappersfort Poëziebos in
Brugge.
Maar daar mag het niet bij blijven.
Anno 2010 sneuvelt er immers per dag in Vlaanderen 1,5 voetbalveld
bestaand bos.
Daarom kondigen we u met vreugde aan dat de "Lappersfort beweging" een
heel belangrijk solidariteitssignaal
stuurt naar Antwerpen:
de tienduizendste boom van dit nieuwe Lappersfort zuurstofbos, een
kanjer van een zomereik van 4,5 meter, is bewaard
als geschenk en aanmoediging in de strijd voor het bedreigde St.
Annabos*.
Deze eik zal zaterdag 19 maart rond 16 uur aankomen en rond 16 uur 30
geplant worden
door een nu nog anonieme, moedige politicus uit West Vlaanderen.
Hij wordt warm omringd door Andy Vermaut, initiatiefnemer Lappersfort
Oostende van Friends of the earth Vlaanderen-Brussel, door bosdichter
en GGF voorzitter Peter Theunynck, de struikrover André, Jef
Vandewiele van Natuurpunt Wal en Dr. Guido Verbeke van Ademloos en
andere verrassingen.
Wegwijzer aan de micro is opnieuw Paul Schrijvers.
Plaats van handeling: bij de oude manege, ingang Ch. De Costerlaan.
( de ontplanting in Oostende vindt plaats om 13u30 aan de hoofdingang van het Lappersfort
Zuurstofbos, op de plantakker op het kruispunt van de Stuiverstraat en de Klemskerkerstraat, nabij de
Kinderboerderij de Lange Schuur )

Rond 17 uur kunt u kiezen om naar huis of café te gaan of een nieuwe
wandelroute uit te proberen:
"de Sint Annabos defensie wandeling*".
Dit is de ronde van het door kap bedreigde gedeelte van het St.
Annabos: u houdt het niet voor mogelijk!
Deskundige leiding: natuurpunt Wal en Ademloos.
Hopelijk tot zaterdag.
Jef Vandewiele, Natuurpunt WAL,
Dr. Guido verbeke, Ademloos.
* Mevr. Joke Schauvliege, minister van milieu verleende op 19
september 2009 een milieuvergunning
voor de (gedeeltelijk tijdelijke) vernietiging van 90 % van het St.
Annabos van 100 hectare.
Ademloos, Natuurpunt Wal en enkele buurtbewoners gingen hier tegen in
beroep bij de raad van state.

http://www.uitinwestvlaanderen.be/10235/het-hugo-clauspad-voor-poetischewandelaars http://www.regiobrugge.be/lappersfortpoets.php www.ggf.be
http://www.buitengoed.be/stadsrandbos/lappersfort/
Bezoek de lappersforten van West-Vlaanderen
actie-info op www.ademloos.be

