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LAPPERSFORT BOS BLIJFT BOS
2007 : EEN GOED JAAR VOOR DE ( zonevreemde ) BOSSEN
Na de rode valentijnsvisitatie aan Johan vande Lanotte & het
oranje midzomernachtbezoek aan Hendrik Bogaert nu herfstwensen voor Brugse bestuur via “doorgeefluik” ombudsman.
‘ Nulla est homini causa philosophandi, nisi ut beatus sit ’ er bestaat voor de
mens geen reden om te filosoferen tenzij om gelukkig te worden, Augustinus

• Lappersfortbos : de natuur is het begin van alles, dood ze niet !
( Elisa, Sint-Niklaas )
• Natuur is er voor iedereen ! Afblijven dus ! Kinderen hebben
groen nodig ! ( Inne, Kachtem )
• Blijf van het Lappersfortbos, da’s een schoon bos ! ( Wim,
Bredene )
• Ik ga niet akkoord met kap in Lappersfortbos, omdat bos
belangrijk is ! Oude politiekers moeten meer naar de jeugd
luisteren ! ( Victoria, Oostende )
• Laat het groen in België : laat de natuur leven ! ( Annelien,
Herzele )
• Wij willen een groene toekomst en een politiek die luistert naar
de nieuwe generatie. ( Kenneth, Sint-Michiels )
• Ik ga niet akkoord met de kap omdat ik van de natuur hou ! De
politiekers moeten meer aan de jongeren denken ! ( Kevin,
Lombardsijde )
• We zullen er alles aan doen opdat U van ons groen blijft !
( Conny, Diksmuide )
• We zijn het beu : luister eens ! ( Sander, Oostende )
• Ik ben niet akkoord dat waardevol bos vernield wordt ! Proficiat
Joke en medestrijders ! ( Robin, Diksmuide )
• Het bos is vrijheid voor de kinderen : laat nog iets over. ( An,
Oostende )
• Dit is een Lappersfortbosprotest : Bossen beschermen de
zuurstof. Luister meer naar de jonge mensen ! ( Kevin,
Grimbergen )
• Help het Lappersfortbos : zorg voor het milieu en denk aan
onze kinderen. ( Laurens, Oostduinkerke )
• Laat het bos bestaan, wij willen geen kantoorgebouwen.
( Annelien, Ettelgem )
• Er is al weinig groen in Vlaanderen. ( Lars, Aalst )
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• Ik ga niet akkoord omdat er zuurstof en vrije plaats voor de
toekomst moet blijven. Politiek moet aan de jeugd denken, niet
aan hun geld. Proficiat aan Joke en de vrienden van het bos.
( Tara, Eernegem )
• Afblijven van de bossen in België, er zijn er al veel te weinig.
( Alex, De Haan )
• Een boom is leven, laat hem staan ! ( Dimer, Oostende )
• Laat een beetje groen over ! ( Maarten, Sijsele )
• Het moet gedaan zijn met de bomen om te kappen. ( Jelle,
Izegem )
• Geen bosvernieling meer ! Het is schade voor onze
gezondheid. ( Vanessa, Nieuwpoort )
• Ik ben voor meer bos en meer groen ! ( Bert, Lichtervelde )
• Meer groen ! Gebruik jullie verstand bij de volgende
verkiezingen ! ( Tina, Oostende )
• Laat de bossen staan voor ons en onze kinderen te beschermen. Bescherm de weinige bomen die we nog hebben. ( Bjorn,
Waregem )
• Ik ga niet akkoord want er moet meer groen in de wereld
komen. Indien je begint te hakken klimmen we terug in de
bomen. ( Pieter-Jan, Oudenburg )
• Protest tegen bebouwing in het mooie Brugse bos ! ( Alex,
Middelkerke )
• Bomen zijn nodig ! ( Pieter-Jan, Kontich )
• Beste mevrouw de minister, doe er iets aan ! Nooit genoeg
groen op de wereld ! ( Jan, Houthulst )
• Ik zou graag hebben dat er meer groen komt zodat de kinderen
weer een jeugd kunnnen krijgen zoals het hoort. Plant bossen
ipv. de natuur af te breken. ( Silke, Koekelare )
• Het bos leeft ! Spaar de laatste bomen in Vlaanderen !
( Thijs, Sint-Andries )
• Stop de waanzin ! Het bos mag niet verdwijnen ! ( Tim, Sijsele )
• Er kan geen bos gekapt worden ! Er is al te weinig groen !
Gaan we alles aan de multinationals geven ? Laat de natuur
leven. Als er bomen gekapt worden komen we mee opstappen
in de betoging ! ( Rony, Oostende )
• Spaar het Brugse bos : indien er gekapt wordt komen wij
betogen. ( Selien, Zevenkerken )
• Ik ga niet akkoord met het kappen van de bossen ! Laat het
Lappersfortbos met rust ! ( David, Oostende )
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• Doe voort mensen ! De politiekers moeten van de bossen
blijven ! ( Bram, Klerken )
• Meer rekening houden met de natuur en de bossen !
Politiekers luister naar de mensen ! ( Bart, Grimbergen )
• Zonder de natuur zou er geen kunst zijn. Bossen moeten
blijven ! ( Samuel, Brugge )
• Politiekers, denk aan onze kinderen. Wij hebben uw zuurstof
toch ook niet afgenomen. ( Sarah, Handzame )
• Tegen de kap in het Lappersfortbos ! Meer bos !! Meer groen !!
( Ilse, Izegem )
• Mensen hebben groen nodig. Tijd voor verandering en de
mens meer aan het woord te laten. ( Tom, Wingene )
• Het moet stoppen met het vernielen van de bossen ! ( Jan, De
Haan )
• Zijn er nog niet genoeg bossen gekapt ? ( Nils, Oostende –
Brugge )
• Laat het beetje natuur dat we nog hebben met rust. Elders is
plaats genoeg om te bouwen. ( David, Oostende )
• Ondanks alle pogingen lijkt het met het groen niet te best te
gaan. Maak geen onnodige veranderingen, laat alles staan.
( Pieter, Oostende )
• Er zijn al waarschuwingen van de natuur genoeg geweest :
tornado’s, overstromingen, aardverschuivingen, bosbranden,…Het minste wat de regering kan doen is de bomen laten
staan ! Save our trees, save our world. ( Eline, Oostende )
• Blijf met je poten van ons bos ! ( Tom, Handzame )
• Steel de bomen niet, laat ze staan : de aarde is zo al warm
genoeg ! ( Nick, Oostende )
• Ik ga niet akkoord met de vernietiging van het Lappersfort. Het
is onnodig. Er zijn elders genoeg andere plaatsen om te
bouwen. ( Marieke, Oostende )
• Er moet altijd groen zijn voor de kinderen. ( Jorn, Oostende )
• Bossen moeten meer beschermd worden. Politici, luister meer
naar de jeugd. ( Valerie, Meise )
• Ik ga niet akkoord met de vernietiging van nog meer groen : we
hebben bomen nodig ! ( Brecht, Ettelgem )
• Voor de toekomst van de aarde ! ( Paniz, Iran – Oostende )
• Behoud het groen zowel voor mens en dier. Neem onze
zuurstof niet weg… ( Jeanny en Natacha, Oostende )
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• Een groene long bij hartje binnenstad Brugge is zeker nodig.
Bedankt aan Joke en medestrijders in het bos. ( Gauny, Aalst )
• Bedankt aan alle strijders van het Lappersfort ! Ik wens geen
kantoorgebouwen in het mooiste bos van de omgeving. Nieuwe bomen aanplanten en oude verwoesten ? Waar is de logica
? ( Koen, Sint-Andries )
• Het zou heel jammer zijn dat de mooie natuur die klap moet
incasseren. ( Evelien, Assebroek )
• Laat ons ademen : bescherm onze noodzakelijke groene
longen ! ( Maria, Olen )
• Het bos moet volledig blijven. Het stadsbestuur van Brugge
moet meer naar de bevolking luisteren. ( Marie Jeanne,
Lichtervelde )
• Wij wensen geen sloping in het bos, maar wel bijplanting.
Bedankt aan Joke en de toffe vogels ! ( Severine, Stefanie,
Yana, Shauna, Bredene )
• We gaan niet akkoord met het kapot maken van het bos
( Tanja, Kitana, Keanu, Aicha, Oostende )
• Bos moet volledig blijven. Laat ons nog een boom en een bos.
Bedankt Joke & bende om voor het groen te vechten.
( Camille, Oostende )
• Geef groen een kans ! Dankzij jullie staan de bossen in de
aandacht : merci ! ( Ruben, Oostende )
• Laat ons het beetje groen dat we nog hebben ( Isabelle,
Oostende )
• Er is al zo weinig groen : laat dit bos leven ! De kinderen
spelen er en de dieren leven er. ( Bram Vermeulen, Leuven )
• Ik wil dat het bos behouden blijft voor onze kinderen en de
toekomst ! Bedankt iedereen die zich hier voor inzet. ( Sophie,
Kinrooi )
• Liever groen en O2 dan BETON voor mijn kinderen. ( Tania,
Oostende )
• Ik ben het niet eens met het hakken van de bomen hier en
elders in het land. Dank aan Joke en haar vreemde vogels.
( David, Bredene )
• Kantoren kunnen een prachtig bos niet beter maken. ( Ronnie,
Houtvenne )
• Merci aan alle mensen die zich inzetten voor het behoud van
het Lappersfortbos. Waarom nieuwe bossen aanleggen als de
oude moeten verdwijnen ? Waar zit de logica ? Ik wandel liever
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tussen bomen dan tussen kantoren. ( Marina en Griet,
Oostende )
Bossen beschermen aub. ( Nathalia, ex-Durham, Engeland )
Geen bomen kappen in het symboolbos ! ( Patrick, Hooglede )
Kantoren kunnen op andere plaatsen genoeg gebouwd
worden. Een groene long is niet alleen existentieel, maar ook
mooi en genietbaar. ( Jelle, Oostende )
Stadsbestuur van Brugge, luister naar de bevolking. Sos
gezond verstand voor de politici. Anders de boom in. Bomen
weg is meer natuurrampen. In een restaurant mag je niet
roken, maar de natuur mag wel weggekapt worden ? ( Dorine,
Oostende )
Behoud van bossen : geen kantoren en autobanen er in !
( Lieve, Oostende )
Ik protesteer tegen het feit dat ze van het Lappersfortbos
kantoren willen maken. Omdat er al zo weinig groen is in
Vlaanderen en omdat het stadsbestuur meer moet luisteren
naar de bevolking. Voor je het weet zullen jullie kleinkinderen
anders nooit een bos zien ! ( Annelore, Oostende )
Kantoren in het bos ? Bomen zet je toch ook niet in je bureel ?
( Jef, Mortsel )
Bescherm de natuur : zij of hij geeft ons voeding en leefplezier.
( Jef, Olen )
Zoveel leegstand elders : het is beter van het bos te bewaren !
Dank aan de regenboogstrijders. ( Achiles, Oostende )
Geen kantoren in het bos. Wel mos in het bos ! ( Laura, Wilrijk )
Ik wil dat het bos beschermd wordt en blijft ! Bedankt aan Joke
en de toffe medestrijders. ( Caroline, Maasmechelen )
Ik ga niet akkoord dat je een bos vernielt ! Een bos moet een
bos blijven ! ( Ruby, Oostende )
Wij laten ons bos niet los ! ( Pieter, Sint-Niklaas )
Jullie mogen het bos niet kappen ! Er is genoeg plaats voor
kantoren en gebouwen elders. Laat nog een beetje natuur
over ! Laat de mensen rustig genieten in hun leefmilieu, zodat
de mensen gezond kunnen blijven. Luister naar de mensen die
veel in de bossen komen. ( Sanne, Bissegem )
Ik ben compleet tegen kantoren in de bossen. Als ze kappen
komen wij betogen ! ( Jasper, Ettelgem )
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• Ik vind dat er geen kantoren in dat bos moeten komen. Je moet
luisteren naar de mensen. Die stem is het belangrijkste ivm. dit
waardevolle bos. ( Ybe, Wingene )
• Wij zijn tegen de verwoesting van het bos. Er is al zo weinig
bos en er is nog genoeg plaats elders om kantoren te bouwen.
Het stadsbestuur zou wat meer naar de mening van het volk
moeten luisteren en wat meer de waarde van de natuur
respecteren. Vernietig de natuur niet. We willen Joke nog
bedanken om met de regenboogstrijders het bos te
beschermen. ( Jetske, Herzele )
• Ik protesteer hierbij tegen de ontgroening. Er moet meer
gedaan worden voor het natuurbehoud. Vooral voor onze
kinderen. ( Sabrina, Alysha, Kieran, Oostende )
• Behoud van groen en bos is van zo veel meer belang dan nog
meer beton. ( Joyce, Oostende )
• Nee tegen kantoren. Ja voor het bos. Bedanking aan Joke en
de krakers van het bos. ( Pieterjan, Dadizele )
• Geen kantoren in het bos. ( Angela, Laura, Margo, Zouw,
Oostende, ex-Tsjetsjenië )
• Stop met vernietigen en luister naar ons. ( Timmy, Diksmuide )
• Tegen kantoorgebouwen in beboste gebieden. ( Sofie,
Oostende )
• De boom in met jullie kantoren. Luister naar de natuur, het is
van ons. Bedankt aan Joke en de groene anarchisten.
( Kenney, Koksijde )
• Meer respect voor de natuur en al de bomen. ( Kevin,
Oostende )
• Ik wil niet dat ze de bomen kappen. ( Thalia, Oostende )
• Laat de natuur met rust. Er staan al genoeg gebouwen.
( Magali, Oostende )
• Maak het bos niet kapot ! ( Gani, Sara, Rosa, Sammy,
Oostende )
• Ik ga niet akkoord met de kantoren die geplaats worden.
Luister meer naar de mensen. ( Gwendolien, Maldegem )
• Waar gaat dit laatste stukje groen heen ? ( Jasper, Oostkamp )
• Er is meer groen nodig ! ( Rory, Oostende )
• Laat dit bos met rust, kantoren kan je gerust op een andere
plaats bouwen. ( Barbara en Tiffany, Oostende )
• Ik vind het schandalig dat jullie het weinige groen weg halen uit
de stad. ( Tom, Oostende )
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• Blijf van de bomen van het Lappersfortbos ! ( Bert en Bobje,
Oostende )
• Het bos moet volledig blijven. Het is de groene long van
Brugge. Bedankt voor de moeite boombewoners. ( Tom,
Hertsberge )
• Stuur de industrie de boom in ! ( Peter, Gent )
• Voor volledig bosbehoud ! Joke en bende : bedankt voor de
blijvende aandacht ! ( Ineke, Oostende )
• Geen Kantoren in het bos. ( Thomas, Scouts Vremde )
• Bescherm de bossen : je moet ze bewaren voor de kinderen.
( Donald, Chelsea,, Engeland – Oostende )
• Laat ons een bos dat nog groen is, vergeet voor één keer
hoeveel geld een miljoen is. ( Robert, Oudenburg )
• De boom in met jullie kantoren. Laat de bomen met rust.
( Jaimie, De Panne )
• Geen vernietiging van het bos voor geldgewin. ( Jelle,
Oostende )
• Geen kap in het bos ! ( Kate, Oostende )
• Meer groen, minder grijze blokken ! ( Silvia, Oostende )
• Red de laatste stukjes natuur, we hebben er al zo weinig !
( Ellen, Oostende )
• Laat het bos in zijn geheel ! Laat de mensen doen wat ze willen
doen voor het behoud van de natuur. Als er gekapt wordt
zullen we het verhinderen. Enkel ons haar mag gekapt worden.
Viva Flaura & Fauna. ( Kenneth, Oostende )
• Beste politiekers, denk aan de toekomst en laat nog wat
bossen over voor de kinderen om in te spelen. ( Hans, Scouts
Jan Breydel, Sint-Katelijne Waver )
• We zijn niet akkoord om het bos stuk en dus kapot te maken.
( Marianne, Andy, Jacintha, Nikita, Domingo, Branco )
• Waarom kappen ? Is de natuur en de open ruimte nog niet
genoeg verkapt ? Bescherm alle zonevreemde bossen nu !
( Wouter, Damme )
• Meer bossen in de wereld moeten beschermd worden.
( Wouter, Koksijde )
• Het Lappersfortbos in Brugge mag niet kapot ! ( Céline,
Zedelgem )
• Blijf van ons groen. Elk bos is van waarde voor de toekomst
van de aarde. ( Steve, Oostende )
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• De natuur en de bossen die er nu nog zijn moeten beschermd
worden voor de mensen en de spelende kinderen. De bossen
zijn er om tot rust te komen. ( Dévy, Koksijde )
• Ik ben niet akkoord dat U de bomen die onze lucht zuiveren
kapot maakt. Zorg voor een beter leefmilieu. Indien U verder
gaat met kappen van bomen volgen er harde acties. ( Kenneth,
Oostakker )
• De natuur moet niet wijken voor kantoorgebouwen. Men zegt
altijd dat er te weinig natuur is, maar dan zouden ze beter eens
hun verstand gebruiken en stoppen met bomen kappen.
( Anke, Oostende )
• Blijf van ons geliefde bos af ! We zijn Joke en de andere
bezetters zeer dankbaar. ( Nick, Oostende )
• Bomen zijn zuurstof : blijf er af ! Zonder bomen gaat dat niet.
( David, Brakel )
• Geen industrie in het bos. Met dank en respect voor de
mensen die zich inzetten voor de natuur en het groen in deze
wereld. ( Gio, Oedelem )
• Ik ben tegen industrie in de bossen ! ( Ann, Diksmuide )
• Milieu is niet minder belangrijk dan een goede economie.
( Anna, Oostende )
• Er zijn in Brugge veel betere plaatsen om kantoren te plaatsen.
De bossen zijn te waardevol voor de maatschappij. ( Keshia,
Oudenburg )
• Als er gekapt wordt komen wij betogen. ( Ilse, Brakel )
• Lappesfort bos blijft bos : herbos je zelf ! ( Glenys, Ronse )
• Stop de waanzin en bescherm de bossen ! ( Melanie,
Diksmuide )
• Laat dat bos staan verdorie ! Leve het groen. ( Cindy,
Oostende )
• We hebben maar weinig groen : laat er dan tenminste wat van
staan ! ( Inge, Brugge )
• Gelieve respect te hebben voor de natuur : geen gebouwen in
het Lappersfortbos ! ( Chloé, Oostende )
• Blijf van het bos af ! ( Angelo, Torhout )
• Ik ga niet akkoord omdat wij en onze kinderen een toekomst
willen. ! Politiekers mogen hun mentaliteit veranderen. Proficiat
Joke en de vrienden van het bos. ( Shanna, Middelkerke )
• Haal het Lappersfort niet neer voor kantoren. Deze bossen zijn
zeldzaam. ( Claudia, Oostende )
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• Maak het bos niet kapot. Joke en medestrijders : ik ben fier op
jullie ! ( Matias, Oostende )
• Lappersfortbos : keep it green ! Luister naar jonge mensen met
goede bedoelingen. ( Jan, Aalter )
• Blijf van deze mooie bomen, anders zullen wij er terug staan.
( Lieven, Diksmuide )
• Ik wens een andere politiek die respect heeft voor de natuur.
De huidige politiekers kunnen den boom in. ( Ruben,
Merksplas )
• Bossen moeten beschermd blijven ! Politici, luistert meer naar
de jonge mensen ! ( Sara, Schoten )
• Bedankt Joke en de zachte anarchisten. Ik vind het niet kunnen
dat de bossen moeten vernield worden voor kantoren. ( Pieter,
Knokke-Heist )
• Laat dat bos staan en heb respect voor onze natuur. ( Christophe, Oostende )
• Het moet gedaan zijn met de wantoestanden omtrent het
Lappersfortbos. Indien U mijn stem wilt, gelieve dan rekening
te houden met onze natuur. Bedankt Joke en toffe anarchisten.
( Paul, Bredene )
• Ik ga niet akkoord omdat er al te veel groen weg gaat voor
stomme kantoorgebouwen. ( Tessa, Middelkerke )
• Ik ga er niet mee akkoord dat bossen stelselmatig vernietigd
worden. Laat ons nog wat groen voor later. ( Mandy,
Nieuwpoort )
• Er zijn al zo weinig bossen. Dan moeten er geen meer
verdwijnen. Proficiat aan de jonge mensen die zich inzetten
voor dit doel. ( Lana, Halle )
• Geen kantoren en wegen in een belangrijk bos. Behoudt het
groen. Bedankt en respect voor wat jullie doen. De bestaande
zoneringsplannen zijn totaal verouderd. ( Endra, Oedelem )
• Neen tegen het omhakken van het bos. Er zijn er al te weinig in
België. Laat de politiekers eens het bos behouden, dan zijn ze
ook nog nuttig. ( Maarten, Bornem )
• Stop de waanzin : Lapjesbos is waardevol. ( Ellen,
Nieuwmunster )
• Lang leve het Lappersfortbos. ( Hans, Leffinge )
• Laat dat bos staan en groeien. (Ruben, De Haan )
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• Waarom kappen jullie in dat bos, huis der dieren ? Jullie
zouden dat ook niet graag zien gebeuren met jullie huis ?
( Kevin, Oostende )
• Wij zijn tegen boskapping : laat de natuur leven. ( Sarah,
Oudenburg )
• Politiekers van Brugge : gebruik uw verstand. ( Peter,
Oostende )
• Maak het zalige bos niet kapot. We love flower power…
( Kyani, Oostende – Brugge )
• Lappersfortbos : leven en laten leven ! ( Jerry )
• Laat nog een beetje groen over ! ( Jana, Oostende )
• Lasst den Wald leben ! ( Tico, Aachen Germany )
• Bos = groene longen. Bossen zijn filters voor fijn stof ! En de
opwarming dan ? Heren politiekers, waarom een kantoor in
een bos ??? Wat een verspilling : nieuwe bossen aanleggen en
bestaande bossen kappen… Is dat de logica ? En zijn er geen
leegstaande gebouwen genoeg om nieuwe kantoren in te
huisvesten ?? Verspilling zonder logica ? Of is er daar minder
aan te verdienen misschien ? Waarom het zo moeilijk maken
als het gemakkelijk kan ? En de bevolking is dan ook tevreden.
Waarom bossen kappen voor een kantoor ? Men sloopt ook
geen kantoren voor een bos !! Het Lappersfort is ons bos : laat
het verder in vrede bestaan ! ( Paul, Oostende )
• We mankeren hier al veel groen. We hadden nu al wel een bos
in de buurt, maar daar zou nu toch al weer een stuk van af
moeten. Onze burgemeester plant met veel poeha nieuwe
bossen en als die vergroeid geraken zal hij die willen kappen ?
En waar zal hij dan weer nieuwe bossen plannen ? De aarde
en Brugge in het bijzonder zullen de Kyoto-normen niet halen.
Nieuw bos is nu nog veel minder waard in CO2-opslag dan ons
Lappersfortbos. ( Arnold, Sint-Michiels )
Deze nieuwe protest-wensen kaderen binnen de liefde voor de
( zonevreemde ) bossen van Vlaanderen. We hopen dat het hart
van de politici van goede wil de som maakt en de bijlen opbergt
http://www.regiobrugge.be/lappersfortpoets.php?p=360 Helaas,
soms veel woorden en dromen maar te weinig daden. Dus zamelen
we verder protestwensen in en deze keer voor de nieuwe
bosminister Hilde Crevits. Zij kan het werk van de Ministers Dua,
Sannen, Tavernier & Peeters voltooien. Door de laatste zonevreem-
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de delen Lappersfort zone eigen te maken. Zal de partijpolitiek
eindelijk ook de jongens- en meisjesdromen van Bioboy ( Klapperbos ) en Pluk ( Torteltuin, Petteflet ) en Reuzenbos ( Averbode
Vlaams Filmpje ‘ slapen in de armen van een boom ‘ ) en Bert (
Enkel de daad ) begrijpen en mee met ons strijden voor een etisch
réveil omtrent de bossen binnen de politiek van het ruimtelijk
structuurplan Vlaanderen ( RSV ) en/of de afbakening van het
regionaalstedelijk gebied Brugge ? 2007 is een RSV jaar en dan
moeten de zonevreemde bossen echt op de politieke agenda en als
bos ingekleurd worden op het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen.
Want wat baat onze Lappersfortstrijd als men elders in Vlaanderen
blijft kappen ( om de 36 dagen 1 Lappersfort van 18 ha ). Die
Lappersfortstrijd is trouwens nog steeds niet gestreden, getuige
daarvan http://www.regiobrugge.be/lappersfortpoets.php?p=141
een gedicht van bosdichter Hedwig Speliers. Ons C-plan voor het
Lappersfort is on line op www.ggf.be ( april 2007, open deur dag in
het Poëziebos ) Ons C - plan is een fris recept voor de warme
samenleving. 100 jaar na de dood van priester Daens kunnen velen
zich immers herbronnen en daarom zou men beter luisteren naar de
noodkreet van het bosgroene volk...Geen kap in de zonevreemde
bossen ! Wel een teken van hoop voor de blauwe planeet stellen !
En van verstandig groen ecologisch christendemocratisch oranje
rentmeesterschap…We verwachten ook een daad van edelmoedigheid van Suez door de bouwvergunning voor de Fabricom groep in
te trekken en voluit te gaan voor de duurzame grondenruil en Hut
Fabricom Vredesbos… Zo treden wij samen in de voetsporen
van ' Die Morgenlandfahrt ' ... ( een magische optocht van geestesmensen uit alle tijden en uit alle landen; een vreedzame kruistocht van asceten, artiesten, dromers en denkers, idealisten die de
binnenkant der dingen, de goddelijke kant willen verdedigen tegen
de macht van geld, oorlog en techniek. De broederschap van de
geest die bestond en bestaat door alle tijden en volkeren heen :
op stap naar het morgenland, het land van het licht en de geest.
Herman Hesse ). Hanzetopia kan in Brugge liggen…?
buut!) in een aantrekkelijk, onderkoeld Angelsaksische stijl. Zonder nutteloze details,

Rainbow Warrior van Luka Bloom, al 5 jaar ons lijflied
Warriors of the rainbow are answering the call
They go to where the dust will rise again
Dust will rise again and fall
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Leave Polynesia alone
Polynesia, leave her alone
Leave Polynesia alone
Mon ami Français Ecout s'il vous plait
J'apprend a parlez Francais pour dire
Votre bomb non merci Votre poison non merci
Ecout s'il vous plait
Warriors of the rainbow are answering the call
They go to where the dust will rise again
Dust will rise again and fall
Polynesia, leave her alone
Fernando Perreira gave his life to the sea
His spirit is calling out to you
To you and to me
Polynesia, leave her alone ...
eik bouwt hij een nest en doopt zichzelf Bioboy. Hij komt er tot rust, maar

PS. Recensie uit Kerk en Leven over Bioboy en kLAPPERBOS :

http://inge-misschaert.skynetblogs.be
www.ludoenckels.be
( Vlaams Filmpje over Reuzenbos bedreigd : slapen in de armen van een boom )

Gedicht voor Hilde en Mathilde
Mathilde word wakker
en ontsla de houthakker.
Minister Hilde
zeg aan Mathilde
dat in een koninkrijk zonder bomen
een kind niet meer kan dromen
en sprookjesprinsessen
niet meer thuis kunnen komen.
Hilde, Mathilde,
kom uit je schulp.
Hilde, Mathilde,
weg met de pulp.
Joris Denoo, Lappersfort Poets Society

