----- Original Message ----From: Lappersfort Poets Society
To: de.koopman.van.Venetie.van.het.noorden@torteltuinbos.com
Cc: Marion of Sherwood ; pippi.langkous@torteltuinbos.com
Sent: Thursday, August 28, 2008 7:06 PM
Subject: ( politieke werkgroep zonevreemde bossen ) waar liggen al die zonevreemde bossen nu echt
? ( bijl - ages )

Beste politici & civil servants van goede wil,
Op www.ggf.be vindt U alle details voor uw bos-vertegenwoordiging te doen.
Gisteren was op Canvas : de koopman van Venetië ( versus de rijke jood ) te
zien. Met Jeremy Irons in de hoofdrol ( zie ook The Mission, een film waar we
ook iets mee hebben. Zij die bidden of vechten verliezen samen: de
tevergeefsheid van de dingen ). We legden een link met de oorlog tegen de
zonevreemde bossen. De overheid wil een stuk vlees bij het hart van ons bos
uitsnijden. Is er dan geen genade ? De moeder van de zonevreemde bossen
staat voor 10.000 ha bedreigd bos en voor mensen die het geweten hebben. We
schreven er een engelse brief over vanuit het Venetië van het noorden aan de
mensen van Suez-Fabricom Gti te lezen op onze site.
Onze diplomatie blijft sereen inzetten op de duurzame grondenruil. Zolang er niet
gekapt is kan er 3,5 ha gered worden. De afbakening van het regionaalstedelijk
gebied Brugge kan hier cruciaal zijn. De bouwvergunning voor Suez-Fabricom Gti is
nog niet getypt en telt pas vanaf de verzending + 25 dagen schorsingsrecht. Juist op
tijd voor kap in
www.weekvanhetbos.be Is dat het nieuwe vlaamse cynisme ? Neen, dus doen ! die
duurzame grondenruil. Zie ook de inzet in De Standaard van maandag en vorige
vrijdag. On line op www.ggf.be . Stel vragen waar U komt. Om u te helpen : een
bezwerend gedicht en een overzicht van de zonevreemde bossen. Graaf de strijd-bijl
op en red enkele duizenden ha vredesbos ? Niet dat wij niet dankbaar zijn voor wat
de overheid ook doet ( veel goede zaken ), maar kunnen we blijven dweilen met de
bos-kraan open ? Daarover gaat het toch ?
Wij zullen hierover binnenkort mevrouw Thyssen bezoeken met een bosvisitatie. Doe ook iets ?
EN WAAR LIGGEN AL DIE VERDWENEN BOSSEN ?????? Antwerpen : - 1684 ha
* Limburg : - 1239 ha * Oost-Vlaanderen : - 416 ha * Vlaams-Brabant : - 385 ha *
West-Vlaanderen : + 59 ( situatie 2000, referentie 1994 ) Oppervlakte ontbost 2000
- 2003 : Antwerpen : - 131,50 ha * Limburg : - 148,50 ha * Oost-Vlaanderen : - 52,64
ha * Vlaams-Brabant : - 47,20 ha * West-Vlaanderen : - 6,22 ha ( dankzij de
Lappersforters & GGF staat in Brugge nog 18 ha Lappersfort recht ) (naar cijfers
Agentschap voor Natuur & Bos 2005)
Een Bos ( Johanna Kruit )
Er was eens een bos met hoge bomen waar kinderen niet mochten komen.
Een kind liep weg, het wist nog niet van fluisterstemmen vol verdriet.
Alleen van avonddromen.

Er was eens een bos vol wilde zangen met zwarte vogels, gladde slangen.
Het kind zocht bloemen, zong een lied en wist van al die dingen niet.
Het zat nog vol verlangen.
Er was eens een bos en dat ging dicht. Wie weet wat onder de bomen ligt ?
Het is lang geleden. Je mag het niet betreden.
Het heeft een zwart gezicht.
( uit : wie weet nog waar we zijn ? een mooi bos-gedicht van Johanna Kruit dat nog
elke dag gebeurt ) http://www.regiobrugge.be/lappersfortpoets.php

REBELLION ( lies ) ...Sleeping is giving in, no matter what the time is. Sleeping
is giving in, so lift those heavy eyelids. People say that you' ll die faster than
without water. But we know it's just a lie, scare your sons ans scare your
daughter. People say that your dreams are the only thing that save you. Come
on baby in our dreams, we can live our misbehavior. Every time you close your
eyes Lies, Lies ! www.arcadefire.com
Om hut bos van de Torteltuin te redden gebruikt Pluk Hasselbramen met de H van
Hanze. Verbeelding aan de macht en in de hoofdrol. We can bomb the world in
pieces but we can't bomb it into peace (Michael Franti en Spearhead, Cactusfestival
in Brugge 2002)
vriendelijke bosgroet, Peter Theunynck, voorzitter Groene Gordel Front in Brugge en
Ommeland (GGF) & woordvoerder Lappersfort Poets Society, 0486/737220 & Luc
Vanneste, 050/390957, secretaris GGF, www.ggf.be Het LAPPERSFORTMUSEUM
online http://ggf.regiobrugge.be http://www.regiobrugge.be/lappersfortpoets.php
http://www.regiobrugge.be/report.php?aid=168 ( foto' s gedichtendag 2007 )
www.la-cabane-perchee.com ( aanbevolen )

