Persbericht Groene Gordel Front in Brugge & Oostende 27 juli 2010.
Het Groene Gordel Front www.ggf.be de protest- en actiegroep die jarenlang ijverde
voor het volledige behoud van het Brugse Lappersfortbos, legt zich neer bij de bouw
van de zes loodsen & kantoren ( * ) die straks start op de plaats van de 3,2 ha.
zonevreemde bos (industrie-zone). Wel hopen we dat de Vlaamse regering de
geredde & aangekochte KMO-zone straks groen inkleurt bij de aanvaarding van
het afbakeningsvoorstel voor het regionaalstedelijk gebied Brugge, nu nog in studie
bij www.vlacoro.be
Maar het litteken zal blijven als motor voor dierbare zorg voor bos & stad.
We blijven uiteraard met een wrang gevoel zitten na de twee ontruimingen en de
kap: het litteken zal altijd blijven. Maar dat gevoel is een motor geworden om het
probleem van de zonevreemde bossen http://www.vbv.be/zonevreemdbos/ in heel
Vlaanderen op de kaart te zetten. De Vereniging voor Bos in Vlaanderen en de
Jeugdbond voor Natuur en Milieu zamelen groene potloden
www.groenepotloden.be in, om de overheid duidelijk te maken dat Vlaanderen iets
moet doen aan het probleem van de zonevreemde bossen. Vlaams bosminister Joke
Schauvliege (CD&V) maakt - in navolging van het Vlaamse regeerakkoord - een plan
voor inventarisering & behoud van de zonevreemde bossen. In dialoog met de
bosbeweging. Een teken aan de wand dat onze strijd samen met de verschillende
generaties bosbezetters niet voor niets is geweest.' Wie de strijd voor bosbehoud wil
steunen kan een groen potlood doneren op www.groenepotloden.be ( je kan die ook
live brengen op de Paulusfeesten op 15 augustus, de dag met Friends of the Earth
http://www.paulusfeesten.be/?page_id=18 ). Ook is er binnenkort een JNM-boskamp
met vergunning in het geredde Lappersfort-deel ( zie www.jnm.be ).
LAPPERSFORT zuurstofbos OOSTENDE
Als herinnering aan het Brugse gekapte deel van de moeder der zonevreemde
bossen komt een herinneringsbos in Oostende bij www.buitengoed.be - aanplanting
op 21 november, de dag van de natuur - . De volgende gedichtenwandeling in het
Brugse Lappersfort Poëziebos is op 16 oktober ( www.nachtvandeduisternis.be
www.weekvanhetbos.be ) met Staf De Wilde en de ANB-boswachter Koen. Op 12
december 2010 nemen we met bosdichter Paul Demets afscheid van GGF-voorzitter
en bosdichter ( tevens Karel Van de Woestijne-biograaf ) Peter Theunynck. Zowel in
Brugge als Oostende zullen wij blijven ijveren voor een uitdrukkelijk herinnerings
monument aan de bosstrijd van de bezetters & hun vrienden van de bossen en de
aarde. Pluk ( ** ) was immers ook een Lappersforter...
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

( * ) Zes loodsen in Lappersfortbos, Nieuwe bedrijvenzone stelt 60 tot 120 mensen
tewerk; met dank aan Tom Le Bacq van het Nieuwsblad.
http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=IJ2T9DP4&postcode=8000
http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=IJ2T9DP2&postcode=8000
BRUGGE(n) BOUWEN & paaltjes terugzetten, lees onze reactie op

http://www.stadsomroep.com/Detail.asp?NUM=30498

( ** ) Pluk is een lappersforter
http://wwws.nl.warnerbros.com/movies/plukvandepetteflet/html/home.html
http://www.annie-mg.com/huiskamer/annies_werk/boeken/pluk1.html
http://www.indymedia.be/node/27102

"Tekens aan de Wand" uit Brugge 2002 en de jaren erna www.ggf.be
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Ons lijflied: Rainbow Warrior van Luka Bloom
SCHEPSELS, de kunsthappening van Brugge Gedraaid op zaterdag 27 en zondag 28 juli
2002 in het gekraakte Lappersfortbos
Open brief Lappersfort nav. de week van het bos, vrijdag 4 oktober 2002
Open brief naar aanleiding van de Brugse gemeenteraad 22/10/2002, acht dagen na de
pijnlijke Lappersfortbosontruiming
Sinterklaasbrief Lappersfort, donderdag 5 december 2002
Lappersfort: een kwestie van ARISTOCRATIE, zondag 5 januari 2003
De baronnen in de bomen, vrijdag 18 juli 2003
De teloorgang van de CHARTREUSEHOEK, dinsdag 22 juli 2003
Rode brief pro Groene Gordel, woensdag 11 augustus 2003
Slottoespraak Vera Dua Lappersforthappening, 31 augustus 2003
Open Brief aan Rode Steve Stevaert, 30 september 2003
Voor een DUURZAME SP.a : act local, think global, 11 oktober 2003
Open brief aan mijn burgemeester, 15 oktober 2003
GGF & STADSBESTUUR moeten boeten, 23 oktober 2003
Lappersforters ALLER STRATEN, maandag 3 november 2003
Vrede op aarde en in het LAPPERSFORTBOS, 13 november 2003
Brugge 2004, natuurhoofdstad van Europa, 5 december 2003
Open brief aan de voorzitters Stevaert & Leterme, 5 december 2003
De Lappersforttoespraak van Luc Van der Kelen, vrijdag 5 december 2003 op de Burg
Lappersfort-oproep DRIEKONINGEN, maandag 8 december 2003
DuaLetermeStevaertVanweert & fellowship of the LAPPERSFORT, 6 januari 2004
De Naam van het Bos, 21 maart 2004
Open Paasbrief aan de vooravond van de goede week 2004
Paastoespraak op het Brugse Stadhuis, 16 april 2004
Open 1 mei brief 2004
Open 19 mei brief 2004
Slot? Wanneer???
Vroeger al eens gebeurd bij Pluk van de Petteflet; een neefje van de Lappersforters en het
Groene Gordel Front
Wat vurige zielen vermogen: interview met de lappersforters
Dagboek van Joke in het Lappersfortbos, deel 1
Dagboek van Joke in het Lappersfortbos, deel 2
Dagboek van Joke in het Lappersfortbos, deel 3
Dagboek van Joke in het Lappersfortbos, Nawoord
Lappersfort Chronologie, Deel 1
Lappersfort Chronologie, Deel 2
Hanzestadpolitici: Bruggelingen TROTS in de STRIJD
Bossen
Visart
Pluk van de Petteflet
Lappersforter Joke De Baere maakte acht maanden bezetting mee
Kasper en Luna
Maria bid voor onze bossen
Aan het bos van Borsbeek
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THE LAPPERSFORT-CASE
Mark BRAET

Reacties & Gezegden
Luuk Gruwez, dichter
Geheugen van de natuur
Ik steun het Lappersfort omdat een bos het geheugen van de natuur is en omdat het in deze context
belangrijk is dat zoveel mogelijk mensen bewijzen dat niet alleen bomen uit het goede hout gesneden
zijn.

Tom Lanoye, Schrijver en Gedelegeerd Bestuurder van de NV LANOYE
Treedt toe tot het beschermcomité van het Lappersfortbos en de Chartreusenatuur.
Op uitdrukkelijke voorwaarde dat ie zelf NOOIT in een boomhut hoeft te gaan wonen, en dat zijn Alfa
Romeo NOOIT geconfisqueerd zal worden, mochten de huidige bezetters van het Lappersfortbos ooit
de premier mogen leveren voor dit land. Voor het overige niets dan steun, zachte kussen,
bemoederende schouderklopjes, en propere zakdoeken annex ondergoed u allen toegewenst, in
liefde en bewondering, voor uw jeugd, uw volharding en uw lichaamstemperatuur.

Rabindranath Tagore
"Bomen zijn aardes eindeloze pogingen te spreken tot de luisterende hemel"

Nieuwjaarswens van de Zapatistische Subcommandante Marcos
"We zoeken geen absolute waarheid, maar een waarheid met vele waarheden erin. We willen een
wereld met vele werelden erin. We bouwen een beweging van één nee en vele ja's. Het is vandaag
niet nodig om de wereld te veroveren, het is voldoende om haar nieuw te maken. We willen geen
macht maar autonome ruimtes waar "democratie, vrijheid en rechtvaardigheid" kunnen bloeien. Ons
doel is niet om zelf de macht te grijpen, maar om principieel de centralisatie van macht te bestrijden.
We willen een revolutie die revolutie mogelijk maakt. Niet een droom van een revolutie, maar een
dromende revolutie. Een droom die de slaap wegneemt. De enige droom die wakend wordt gedroomd.
De geschiedenis die wordt gebaard en grootgebracht van onderaf."

Lao Tse
"ALS JE JE VOOR HET EERST ERGENS IN VERDIEPT, ZIE JE HET BEGIN NIET. ALS JE ER
MEER OVER WEET, ZIE JE HET EINDE NIET. "
..zesde eeuw voor Christus
...zesentwintigste eeuw voor Moenaert

T.S. Eliott
Teach us to care and not to care

Octavio Paz
Aimer, c'est peut-être apprendre à marcher dans ce monde

