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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, de herfstwensen voor Brugse bestuur via “doorgeefluik” ombudsman
nu ultieme uitdaging 007 : Boswensen voor Hilde & Mathilde.
‘ 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

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
• Hilde, bescherm ons bos ! Gebruik je ministersjerp ! Mia en Amber,
Oostende
• Behoud de laatste stukjes natuur ! Geen bomenkap in het
Lappersfortbos ! Kris en Inge, Oostende
• Ik ga niet akkoord met kantoren in een bos. De natuur beschermen is
een must !!! Saskia, Oostende
• Gelieve dit bos te behouden. We hebben al zo weinig bos meer op de
wereld over, dus laat ons de resterende behouden. Groeten van William,
een medewerker van Greenpeace, Oostende
• Hilde, ik zou het sterk op prijs stellen mochten jullie ingaan tegen het
platleggen van het Lappersbos. Een symboolbos mag niet verminkt
worden ! Emmanuelle, Oostende
• Geachte Minister Hilde, ik heb gezien dat er in Brugge veel leegstaande
kantoren zijn, zelfs nieuwe. Waarom dan het bos verminken ? Wij
rekenen alvast op U. Bedankt van een meisje die om de natuur geeft.
Stephanie, Oostende
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• Er is al veel te weinig natuur, zeker in de steden. Daarom ben ik tegen
het kappen van bossen. Hilde, wij rekenen op jou. Jessie, Boechout
• Lappersfortbos : doe er iets aan ! Sandy, Oostende
• Hilde, ik reken op je als minister dat je een moedige beslissing neemt !
We streven voor dat mooie bos, want de natuur is onvervangbaar. Veel
liefs van Zita, Oostende
• Hilde, geen kap van de bomen in het symboolbos ! Monique, Oostende
• Ik ga niet akkoord ! Dat ze de natuur beter beschermen ! Er moet meer
worden gedaan. Shirley, Oostende
• Met een volle beurs gaat altijd alles door ! Stop daar mee ! Dirk en Ingrid
uit Gistel
• Laat de bomen blijven, anders is er niets dat nog mooi is ! Fabbe,
Oostende
• Ik hoop dat dit prachtige bos mag blijven bestaan. Er zal altijd nood zijn
aan groen voor deze en alle volgende generaties ! Rutger, De Haan
• Beste Hilde, laat het bos met rust en ontgoochel ons niet. Dirk,
Oostende
• Ik reken er op dat dit laatste mooie stukje bos blijft bestaan. Melissa,
Oostende
• Grote schande ! Zijn er nog geen kantoren genoeg ? Laura en Jelle,
Oostende
• Mevrouw de minister, help ons voor het behoud van het bos aub ! U
bent onze laatste hoop. Dank bij voorbaat. Caroline, Oostende
• Te weinig bossen in België. Geen bossen vernietigen voor kantoren !
Tom, Nathalie, Louise, Nadia en Valentine uit Nieuwpoort
• Er is al veel te weinig natuur. Zeker in de steden. Daarom ben ik tegen
de bouw van kantoorgebouwen in het Lappersfortbos. Gebruik de
gebouwen die nog vrij zijn ! Hilde, we hopen op U te kunnen rekenen.
Joke, Boechout
• Geen kantoren en autobaan in het bos van een grote waarde! Stop de
vernieling voor zuiver geldgewin ! Geboortebosjes aanplanten en
bossen vernielen ? Dat begrijp ik niet meer ! Speelt ge met mijn
voeten ? Thommy, Oostende
• Elk bos is van waarde voor de toekomst van de aarde. Luc, Zwevegem
• Ik wil geen kantoren in dit mooie Lappersfortbos. Stop het verminken
van de natuur alstublieft. Francisca, Oostende
• Laat de bomen staan ! Er zijn al veel kantoren, bomen zijn er nooit
genoeg. Luister naar het protest van de mensen en doe er iets aan.
Hilde, we rekenen op U. Julie, Boechout
• Stop met de natuur te verwoesten, want we hebben ze nodig voor de
toekomst. Laura, Blankenberge
• Bos moet blijven. De natuur is te waardevol om vernietigd te worden.
Sylvie, Stalhille
• Laat Brugge groen blijven. Red het Lappersfortbos. Mieke, Brugge
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• Laat onze kinderen in de bossen spelen. Spaar de natuur, er staan al
oude gebouwen genoeg leeg. Renoveer deze eerst. Lieven en
Fabienne, India, Isha, Maura, Reza, Assebroek
• Handen af van het Lappersfortbos ! Jean-Pierre, Roeselare
• Het moet gedaan zijn met verminken van de laatste stukjes groen! Hilde,
ik reken op U, stel me niet teleur. Lieselot, Sint-Kruis Brugge
• Blijf met je fikken van de laatste restjes groen. Norman en Christophe,
Leffinge
• Lappersfortbos : handen af van de natuur. Hilde, plz luister, anders
worden ik en andere natuurliefhebbers boos ! ( Kimberley, Damme )
• Laat alle bomen in dit waardevolle bos staan. Gebruik bestaande
leegstaande oude kantoren. Hilde, ik reken op U. Françoise, Eernegem
• Ik zou het waarderen moesten er geen kantoren geplaatst worden in het
bos. We hebben al zo weinig stukjes natuur. Nadia, Nieuwpoort
• Leve de groene ruimte. Minister Hilde laat ons niet in de steek en doe er
wat aan. Hartelijk dank bij voorbaat en een dikke groene zoen van
Georgette, Oostende
• Het moet gedaan zijn met het vernielen van de bossen ! Inge, Oostende
• Bestaand groen moet blijven. Dit is voor het milieubewustzijn zeker de
beste beslissing. Ann, Oostende
• Hilde, help de natuur beter te beschermen. Dank U bij voorbaat. Heidi,
Oostende
• Het is beter om de bossen te bewaren voor onze kinderen en de frisse
lucht. Mevrouw de minister, we rekenen op uw steun. Sandrine,
Bredene.
• Geen kantoren plaatsen in het Lappersfortbos. Molina, Guatemela in
Oostende
• Stop met de vernieling van onze laatste stukjes natuur. Gwendoline en
Axl, Oostende
• Er is ergens anders plaats genoeg voor kantoren. Laat de laatste stukjes
natuur als zuurstof voor de toekomst ! Denise, Oostende
• Laat ons een bloem en wat gras dat nog groen is, laat ons een boom en
wat zicht op de zee, vergeet voor 1 keer hoeveel geld een miljoen is, de
wereld die moet nog een eeuwigheid mee. We hebben allen 2 moeders,
waarvan moeder natuur er één van is. Respecteer haar ook. Joachim,
Assebroek
• Laat onze natuur met rust ! Poten af ! We hebben de natuur van doen
om te leven. Jacky, Oostende
• Beste Hilde, zorg voor het bos ! Er zijn andere plaatsen voor kantoren in
Brugge. Laat de bomen staan en zorg voor de natuur. Maja, Oostende
• Geachte Minister Hilde, waarom staan er in Brugge zoveel leegstaande
kantoren ? Wij houden van de natuur ! Waarom moeten die nieuwe
kantoren precies in het bos ? Dat vernietigt voor een groot stuk het bos.
Tessa, Oostende
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• Wij gaan niet akkoord met het vernietigen van het bos. Kantoorgebouwen kunnen op andere plaatsen ingericht worden. Véronique, Luc,
Brecht, Cas, Wout, Pervijze
• Beste Hilde, gelieve voor onze kinderen en kleinkinderen het bos te
behouden. Jannick, Oostende
• Hou het groen in de wereld ! Andy, Oostende
• Laat de natuur overheersen, natuur geeft rust ! Lieve, Oostende
• Ik ga niet akkoord met kantoren op bosterrein. Lieselotte, Westende
• Geen bomen omkappen voor een kantoor. Zonder bomen kunnen wij
niet leven. Sabrina, Oostende
• Veel nieuwe kantoren staan leeg in Brugge ! Met meer groen moet je
het doen ! Waarom nog bos ontginnen ? Donald, Oostende
• Geen kantoren in een waardevol bos. Vernietig geen natuur ! Straks
sterven de bossen uit. Sus, Wevelgem
• Ik ben niet akkoord met het bouwen van kantoren in het Lappersfortbos.
We moeten de natuur behouden ! Margo, Oostende
• Stop met de vernieling van onze natuur. Wij willen meer bossen in
plaats van minder. Bedankt Joke en co voor jullie bosbehoudstrijd in het
Lappersfortbos. Harmen en Melissa, Oostende
• Geen bomen kappen. Het moet gedaan zijn om de natuur kapot te
maken ! Amy, Oostende
• Wij vinden het absoluut niet kunnen dat het Lappersfortbos verdwijnt en
hierdoor de toekomst van onze kinderen weeral een beetje verdwijnt.
Julie, Frederique, Valentine, Ruyline, Feline, Middelkerke
• Het duurt minstens 30 jaar om een oud bos te vervangen ! De
opwarming van de aarde wacht daar niet achter. Dus maak niet alles
naar de kloten voor wat winstbejag. Poten af van het Lappersfortbos.
Proficiat aan de bezetters. Met respect voor het leven. Walter en Irène,
Jabbeke
• Ik ga niet akkoord dat we geld inruilen voor natuur. Natuur heeft
oneindig veel meer waarde. Kies het leven ! Het bos is zoveel waard,
een verademing in de stadsdrukte, een thuis voor zoveel leven. Edith,
Jabbeke
• ’ t Zou wijs zijn moest het bos blijven bestaan. De bestaande streepjes
natuur zijn zeer waardevol om verschillende redenen : hun pracht om
ervan te genieten en hun waarde voor onze toekomst. Lien, Brugge
• Lappersfortbos graag ongerept laten aub. Patrick, Oostende
• Een beetje groen is gezond voor iedereen. Julie, Oostende
• Ik ga niet akkoord met het plaatsen van kantoren in het Lappersfortbos.
Gelieve wat meer te luisteren naar de stem van de lokale bevolking.
Beste dank. Lucas en Katja, Brugge
• Lappersfortbos moet blijven. Dave, Gistel
• Hilde, ik reken op jouw inzet om geen kantoren in het bos te plaatsen en
de natuur zijn gang te laten gaan. Shana, Nieuwpoort
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• Bos is belangrijker dan kantoorgebouwen. Zonder bos geen leven op
aarde. Geen leven : geen kantoorgebouwen. Red het bos ! Aline,
Overijse
• Beste mevrouw Crevits, wij hopen op uw steun en medewerking. Geen
kantoren in het bos aub. ! Tim, Yannnick,Sven en Bart uit Torhout.
Thomas uit Ruddervoorde
• Beste Hilde, Hou Brugge groen !! Het bos blijft volledig aub. Doe het
voor de kinderen. Sofia, Torhout
• Hilde, wij zijn een jong gezin, een fris gezin. Wij houden van een frisse
omgeving en dat vinden we hier. Liever frisse bomen dan ( frisse )
gebouwen. Dimitri en Hilde en Bastiaan en Matis, Oostkamp
• Bomen zijn monumenten om te bewaren. Hilde, Louis, Remy, Julien uit
Torhout
• Gericht aan Hilde : geen kantoren in het bos aub. Denk aan onze
kinderen. Isabelle, Torhout
• Groen en bomen zijn belangrijk. Katrien, Torhout
• Beste Hilde, steun ons ! Dank ! Elien, Torhout
• Gericht aan Hilde : laat het bos leven ! Monique, Torhout
• SOS bos Lappersfort ! Carine, Berchem
• Laat de bossen leven want er zijn veel leegstanden in Brugge ! Laat
groen leven ! Francesca, Oostende
• Liever groen dan steen : kinderen hebben de natuur nodig ! Sabrina,
Manon, Milan, Matisse, Oostende
• Nu reeds bedankt voor uw ingrijpen : geen kantoren in het bos aub. Jan
,Oostende
• Een bos redden is ons eigen redden : geen kantoren in het bos ! Als er
gekapt wordt komen wij betogen. Sylvie en Chesney, Oostende
• Als jullie bomen willen hakken en zuurstof willen wegwerpen zodat jullie
sterven, dan doen jullie maar. Maar ik plant liever bomen om van hun
zuurstof te kunnen leven. Jarne, elf jaar, Oostende
• Lappersfortbos blijft bestaan ! Niels en Femke, Brugge
• Geen kantoor in een bos van grote waarde ! Stephan, Natascha, Robbe
en Rune, Kortemark
• Geen kantoren in het Lappersfort : stop de waanzin. Er zijn belangrijker
dingen dan geld. Bob, Barbara en Viktor, Evergem
• Geen verminking van een bos voor kantoorruimten. Sos Lappersfortbos.
Yannick en Collin, Lichtervelde
• Sos bos ! Lieve en Thierry, De Haan
• Wij gaan niet akkoord met kantoren in het bos !! Schützt die Natur !
Walther, Brugge, Duisland
• Gelieve geen bomen te kappen in dit waardevolle bos ! Tiley, Oostende,
Kazachtstan
• Dat de laatste stukjes bos bewaard mogen blijven ! Naomie, Oostende,
Haïti
• We gaan niet akkoord met kantoren in het bos! Heike, Brugge, Duitsland
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• Stop met de vernieling van de natuur omwille van onze kinderen. Laitha,
Naomi, Sidney, Oostende, India
• Jag sympatiserar med dem som bosatte sig i traden ! Joanna, Sweden
• Lappersfortbos moet volledig blijven. Proficiat aan Joke en de
medestrijders voor het bos. Luna en Nancy, Oostende
• Laat het bos leven. Er is veel leegstand van kantoorgebouwen in
Brugge. Delfien, Westende
• De politiek moet meer luisteren naar het volk : dus niet kappen in
natuurgebieden. Vanessa, Sint-Kruis Brugge
• Gebruik uw gezond verstand : geen kantoren in het bos ! Jamie,
Oostende
• Ze moeten stoppen met de natuurvernieling ! Merci aan alle jongens en
meisjes die strijden voor het bos. Joke, Ardooie
• Stop de vernieling van onze laatste groene plaatsen. Gaëtan, Oostende
• Geen kantoren in het bos : we wandelen heel graag in het groen !
Hanne, Amber, Stef en Siska, Oostende – Herselt
• Red het Lappersfortbos : de natuur is al genoeg beschadigd. Jonathan,
Oostende
• Ik wil dat ze meer zorg dragen voor de natuur. Dank aan de
regenboogstrijders. Martine en Alicia, Oostende
• De natuur is nodig voor goede lucht, niet voor kantoren. Stop de
vervuiling ! Anna-Lora
• Een bos moet een bos blijven. De aarde is meer waard dan de winst !
Strijd verder ! Johan, Oostende
• Protest tegen de vernieling van het waardevolle stadsrandbos. Donald,
Oostende
• Het mooie bos dicht bij Brugges centrum moet blijven voor onze
kinderen. Ik ga niet akkoord met de kantoren-plannen. Debra, Melissa
en Nahim, Oostende
• Laten we de bomen en de zuurstof houden. Plaats voor kantoren
genoeg. Het bos is de wereld van bos en dier waar geen bakstenen
thuis horen. Hartelijk dank aan onze groene strijders, doe zo verder en
blijf opkomen voor ons beetje groen. Leslie, Kortrijk
• Ik vind dat er al genoeg bossen kapot gemaakt worden. Ik ben dan ook
regelrecht tegen deze ontruiming en waarom ? Dan nog voor kantoren
terwijl er al ruimte genoeg voorzien is voor deze faciliteiten. Bedankt
voor alle inzet aan iedereen die hier aan meewerkt. Harald, Diest
• Bescherm de bossen over de hele wereld aub. Fozia, Oostende,
Pakistan
• Geen kantoren in het bos. Deze vernieling is waanzin. Els, Oostende
• Behoud van het laatste bos binnen wandelafstand van Brugge centrum.
Lappersfort boven ! Felix, Brugge
• Hopelijks voor het behoud van het Lappersfortbos ! Mario, Oostende
• We wensen niet dat ze een waardevol bos verminken. Joke en Collin,
Lichtervelde
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• Geen kantoren wel bos. Stop de vernieling en luister naar het volk.
Carine, Snaaskerke
• Kantoren horen niet thuis in het bos. Alleen kinderen die willen spelen
en mensen die van de natuur willen genieten. Bart en Liesbeth,
Passendale, Veldegem
• Stop de vernieling van het Lappersfortbos ! Sarah, Middelkerke
• Geen vernielingen in het bos ! Marnix, Moorslede
• Geen kantoren in het bos ! Lucie, Oostende, Kongo
• Geen vernieling in het Lappersfortbos. Joey, Bredene
• Respecteer de natuur die we nog hebben ! Charlotte, Oostende
• Laat het bos bos zijn waar dier en mens nog kunnen genieten van de
natuur en de rust. Proficiat voor jullie vasthouden aan jullie idealen.
Murielle, Brugge
• Laat de bomen staan en hou de gebouwen en de auto’s uit het bos.
Stop de vernieling. Florence, Gistel
• Niet akkoord met de bouw van kantoren in de natuur. Liefkoos moeder
aarde, ze heeft het nodig. Patricia, Oostende
• Er is al genoeg miserie die de opwarming van de aarde veroorzaakt.
Laat het bos staan potverdikke. Linde, Oostende
• Niet akkoord met kantoren in het bos ! Emmy, Woesten
• Vrijheid voor de natuur : blijf uit het bos ! Talitha, Bredene
• Gedaan met al die waanzin : kappen is minder zuurstof ! Lindsay,
Oostende
• Ik ben voor het bosbehoud te Brugge, Sven, Gent
• Kantoorgebouwen op de juiste plaats inplanten, niet in een belangrijk
natuurdomein. Pieterjan, Jabbeke
• Bos for ever. Gedaan met die waanzin van kantoren in het bos. Jeroen,
Gistel
• Geen kantoren in een waardevol bos. Isabelle, Nieuwpoort
• Geen kantoren in het bos. Artem, Antwerpen, Rusland
• Stop de waanzin : geen kantoren in het bos. Giovanni, Samantha, Lara,
Koekelare
• Laat de natuur leven ! Nancy, Oostende
• Neem ons groen niet af : gelieve niet in waardevolle bosgebieden te
bouwen en alles plat te leggen. Evelien, Jabbeke
• Stop de vernieling : wij wensen geen kantoren in plaats van het bos.
Wesley en Sarah, Torhout
• Beste mevrouw Crevits, stel me niet teleur ! Ludwina, Sint-Amandsberg
• Natuurgebied moet blijven. Genoeg leegstaande industriële gebouwen.
Gino en Hilde, Oostende
• Lappersfortbos moet volledig blijven. Mireille, Oostduinkerke
• Lappersfortbos moet volledig blijven. Bedankt Joke en andere
bosvrienden. Lynn, Oostduinkerke

8

• Zonder de natuur = bos verdwijnen sommige diersoorten en plantensoorten. Als men de bossen wegkapt, verdwijnt ook de recreatie errond.
Stop het kappen van de bossen ! Suzanne, Bredene
• Persoonlijk protest : natuur is de adem van het gehele leven. De
harmonie, de vrijheidsgeur en kalmte is noodzakelijk voor het geluk.
Hartelijke begunstigde liefderijke goedheid is dankbaar voor de natuur.
Anja en Liam, Bredene
• Groen moet blijven. Laat ons 1 blijven met de natuur. Carol, Wielsbeke
• Stop de vernieling van de laatste stukjes natuur. Evy, Ledegem
• Laat groen groen blijven. Kantoren horen niet thuis in een bos. Groen is
belangrijker dan commercie. Een flinke duim voor de mensen die
streven voor het behoud van het bos. Glen, Beveren-Leie
• Beste Hilde, wij hebben liever geen kantoren in het bos. Denk aan mijn
kinderen. Yenske, Sint-Amandsberg
• Bescherm dit bos en laat het staan. Jordan, Oostende
• Maak het bos niet stuk. Sherri-Lynn, Oostende
• Blijf van de natuur. Ik ben niet akkoord met kantoren in het bos. Proficiat
aan Joke en de toffe boombewoners. Gipsy, Oostende
• Geen kantoren in een bos ! Stefanie, Oostende
• Bescherm het bos : geen kantoren in het bos. Natascha, Tim en Tine,
Roeselare
• Geen groen laten wijken voor kantoren. Cynthia, Roeselare
• Wij willen graag zonder kantoren gaan spelen in ons bos. Martine,
Arend, Ben en Poema, Oostende
• Bossen bij het stadscentrum zijn zeldzaam. Laat ze leven voor de
toekomst en voor de kinderen. Proficiat aan Joke en de
regenboogbende. Samantha, Oostende
• Niet akkoord met weg kappen van dit mooie stukje natuur. Denk goed
na voor je er aan begint. Patrick, Chantal en Jordi
• Natuur moet beschermd blijven. Ingrid, Bredene
• Ik hoop dat je mij gelooft ? Maak de natuur niet kapot want wij hebben er
niet veel. Bouw dus geen kantoren in het bos maar ga op zoek naar
bordjes van te huur. Sofie, Oostende
• Wij steunen het bos ! Agnes, Moorslede, India
• Geen kantoren in het bos. Petr, Antwerpen, Rusland
• Lappersfortbos, een bos om van te houden en om te houden. Politici
neem uw verantwoordelijkheid. Jens, Oostende
• Gelieve geen kantoren in gelijk welk bos te zetten. Marjet, Veurne en
Indië
• Wij willen meer bos en geen kantoren er in. Jocelyne, Oostende, Angola
• Bos moet bos blijven, geen gebouwen. Anouchka, Oostende
• Geen kantoren in een bos ! Respect voor de natuur. Kathleen,
Nieuwpoort
• Laat een bos bos zijn. Er zijn voldoende andere plaatsen waar er
genoeg kantoorgebouwen kunnen komen. De wandelafstand van het
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historische centrum van Brugge is zeker een pluspunt. Laeticia,
Oostkamp
Geen kantoren in het bos ! Nathalie, Vleteren
Ik ga niet akkoord met het bouwen van een kantorencomplex in het
bos ! Er is genoeg plaats er buiten. Evelyn, Oostende
Wij wensen geen bebouwing in het bos. Het is een mooi stukje natuur
die volledig moet blijven. Er is elders voldoende plaats om te bouwen.
Pablo, Oostkamp
Geen kantoren in het bos. Janos, Torhout
Geen kantoren in het Lappersfortbos. Lies, Torhout
Jullie moeten eens leren jullie verstand te gebruiken en nadenken over
de prachtige natuur die jullie willen vernielen. Sylvie, Oostende
Keep the trees alive ! They keep us alive. Preserve and protect. Trees is
life. Everything is connected. Eva, United States of America
Beste Hilde, ik hoop dat je het plan van de kantoren niet uitvoert. Vicky,
Antwerpen, Venezuela
Hilde, laat ons samen het bos beschermen. Saïd, Oostende, Armenië
Hilde, hou Brugge groen ! dus Lappersfortbos blijft. Jetske, Bart en Nele,
Brugge
Beste Minister, alstublieft laat een klein stukje natuur niet verloren gaan.
Laat het voortbestaan. Jan, Huizingen
Doorzetten Hilde voor het Lappersfortbos ! Kathy, Oostende
Beste Minister Hilde, wil je aub. zorgen dat ons bos groen blijft ! Mag ik
op U rekenen ? Dany, Loppem
Hilde, we hopen met heel ons hart dat je je verantwoordelijkheid
opneemt voor de mens en het bos. Charlotte, Oostende
Geen kantoren in het bos. Saïda, Oostende
Hilde, geen kantoren rond het bos. Nick, Oostende
Beste Hilde, als lid van Natuurpunt ben ik zeker dat U het bos volledig
beschermt ! Yoyce en Thaï, Oostende
Beste Minister Hilde, het bos is van grote waarde. Steven, Oostende
Hilde, ik heb er het volste vertrouwen in dat jij er voor zal zorgen dat er
geen kantoren in het bos komen. Marleen, Oostende
Beste Hilde, laat het symboolbos van Brugge staan. Hassan, Oostende
Beste Hilde, geen kantoren toelaten in het symboolbos. Laat het leven.
Yoyce, Brugge
Er mogen geen kantoren komen op het Lappersfortbos. Wat met al die
natuur die verdwijnt ? Celine, De Haan
La nature c’est notre amie qui nous fait vivre. Erik, Oostende, Wallonië
Stop met het vernietigen van onze bomen. Karel en Eva, Oostende
Hou België groen en zorg dat het Lappersfortbos blijft bestaan. Hilde,
gans België rekent op U. Stel ons niet teleur en steek uw nek uit als je
wil ? Kevin, Merelbeke
Ministre Hilde, pas de construction dans le bois svp. Sylvie, Wallonië
Geen kantoren. Nick, Oostende
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• Oproep aan Hilde : bescherm het bos volledig aub. Sarah, Oostende
• Beste Minister, Lappersfortbos mag niet kapot. Robby, Bredene
• Minister Hilde, ons Lappersfortbos is een symbool voor ecologisch
leven. Romarie, Oostende
• Wees eens anders : red het Lappersfortbos ! Stephanie, Oostende
• Geen kantoren toelaten in het bos. Lokua, Oostende
• Het bos willen wij graag beschermd houden. Laat ons niet in de steek.
Sarah, Oostende
• Hilde, bescherm het bos aub. Kamu, Oostende, Armenië
• Laat het bos leven aub. Sharon, Brugge
• Hilde protect the forest ! Frederick, Knokke, Oostende
• Natuur is ons leven, verpest ons leven niet. Alleen uw hulp kan dit bos
beschermen. Ayu, Japan
• Hilde, graag vragen we uw steun om het Lappersfortbos te beschermen.
Zonde moest er een stuk verdwijnen. Jean en Inge, Oostende, Mauritius
• Hilde, wij rekenen op U, Levon, Oostende, Iran
• Waarom de bomen vernietigen ? Luister naar mijn raad en laat het bos
heel. Miguel, Middelkerke
• We zouden graag ons laatste groen behouden. Behoud de originaliteit in
het Lappersfortbos. Joris, Oostende
• Bewaar groen in Brugge, Joris, Roeselare
• Er moet rekening gehouden worden met de natuur. Sagal, Oostende
• Lang leve het bos. Lang leve de natuur. Sébastien, Koksijde
• Geen kantoren in een groene zone. Er is al veel te weinig groen in ons
land en in de wereld. Michael, Oostende
• Proficiat Joke en de regenboogstrijders. Ik vind het tof dat jullie
protesteren. Orry, Bredene
• De industrie mag onze natuur niet kapot maken. Dit bos moet gespaard
blijven. Sven, Dudzele
• Protest tegen het bouwen van kantoorgebouwen in bossen. Jordy,
Zwijnaarde
• Laat het bos leven voor onze kinderen. Stop de waanzin. Chantal,
Jonatha, Zoë, Oostende
• Laat groen leven. Jessica, Beernem
• Beste minister, lang leve het bos ! Wij rekenen op U ! Brecht, SintAmandsberg
• We moeten het bos sparen voor ontspanning en om eens te gaan
joggen. Als we zo verder doen blijft er niets meer over. Ilse, Oostende
• Maak het mooie bos niet stuk voor jullie welvaart ! Nele, Oostende
• De vernietiging van ons bos kan niet goed zijn voor de resterende fauna
en flora. Daisy, Oostende
• Ik wens dat U geen bossen kapot maakt. De natuur is zeer zeldzaam. Ik
waardeer het dat de mensen in de bomen woonden om het bos te
beschermen. Sara, Bredene
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• Wij houden van bloem en bos. Onze kinderen hebben bijna geen
speelplaats meer in de stad. Remy, Oostende
• Dit bos kan gewoon niet weg gedaan worden. Nikita, Oostende
• De natuur mag je niet vernielen. Jill, Oostende
• Liever geen kantoren. De bescherming van de natuur verdient de eerste
prioriteit. Maurice, Oostende
• Red het groen op deze planeet. Stefaan en Robert, Oostende
• Het moet gedaan zijn met het vernietigen van de oude bossen. Want er
zijn er niet veel meer. En de natuur is toch zo mooi. Steve, Oostende
• Waarom kantoren als een bos zoveel meer te bieden heeft aan de
mens ? Ine, Bredene
• Ik wens mijn ongenoegen te uiten betreffende het kappen in het
Lappersfortbos. Een bos is geen plek voor grijze gebouwen maar voor
ravottende kinderen. Het is tevens de habitat van vele dieren. Nathalie
en Naïm
• Persoonlijk protest voor het behoud en de bescherming van het
Lappersfortbos. Steve, Eernegem
• Het is een schande dat de natuur en het bos zo verwoest worden. Om te
overleven heeft de mens de natuur nodig. Axelle, Middelkerke
• De wereld is groot genoeg om kantoren te plaatsen, dus niet in het bos.
Karim, Oostende
• Niet akkoord met het kappen van de bossen. Jan, Aartrijke
• In kantoren is ook zuurstof nodig, plaats ze dus op leegstand naast het
bos. Babette, Oostende
• Ik wens dat jullie het Lappersfortbos heel laten. Latoya, Brugge
• Denk aan de jeugd, aan hun toekomst en aan hun groene long. Debby
en Chantal, Bredene
• Lang leve de natuur, lang leve het bos ! Eva, Nieuwpoort
• Blijf van het bos. De natuur van onze stad wordt zeldzaam. Tom,
Assebroek
• Laat de natuur geen slachtoffer zijn van winstbejag. Ingrid en Dirk, Gistel
• Geen bomenkap in het Lappersfortbos. Christian en Gwendolyn,
Oostende
• Er staat zo veel leeg in Brugge. Bram, Bredene
• Ik ga niet akkoord met de bouw van kantoren in het bos. De wereld is al
vervuild genoeg. Kjell, Oostende
• Geen bomenkap, Salam en Lydi, Oostende, Syrië
• Geen kantoren in het bos. Gamul en Doa, Oostende, Egypte
• Laat de natuur met rust ! François, Chantal, Livy en Vince, Eyschen,
Nederlands Limburg
• Stop met de vernieling. Franziska, Oostende
• Geen kantoren in het bos. Fatima, Oostende, Marokko
• De natuur moet in goede staat blijven. Magnolia, Oostende, ex-Togo
• La fôret doit rester où elle se trouve. Martine, Liège, Oostende
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• Stop het vernielen van het bos. Geen kantoren , geen CO2 maar wel
O2. Marie-Vinciane en William, Knokke-heist
• Natuur niet vernietigen om kantoren op te zetten. Marino punk, Miko,
Igor, Ronny, Otto, Menen
• Laat de natuur leven. Leve het bos. Stop de betonnering. Debbie.
Menen.
• Bescherm de natuur voor de toekomst. Johan, Christel, Britt, Gail,
Koekelare
• Het wordt tijd om de laatste stukjes natuur te beschermen. Jonathan,
Oostende
• Geen kantoren in het Lappersfortbos. Kristel, Kessel-Lo Leuven
• Kantoorgebouwen horen niet in onze Vlaamse bebossing. Miguel,
Izegem
• Laat ons bos met rust. Fatiha, Oostende
• Bescherm de bomen. Ta-Gioi, Sint-Truiden
• Bossen moeten beschermd worden in plaats van omgekapt. Katrien,
Drongen
• Geen bomen kappen. Katinka, Jason, Ritana en Kjenta, Bredene
• Bomen zijn de longen van deze aarde. Waarom ze amputeren ? Al Gore
??? Ilse, Brugge
• Geen kantoorgebouwen in het bos, wel gezond verstand. Laëtitia,
Oostende
• Zonde! van het mooie Lappersfortbos. Marieke, Brugge
• Geen bomen kappen in het bos. Morgane en Tanguy, Oostende
• Mevrouw de minister, help ons aub. en kap geen bomen. Fien,
Bovekerke
• Ik ga niet akkoord met de stelselmatige vernietiging van onze bossen.
Magali, Bredene
• Laat de natuur : kap geen bomen. Nathalie, Heidi, Bo en Kiani,
Oostende
• Er is al groen te weinig. Davy, Eline, Joke en Davy, Hooglede, Gits
• Wij willen het Lappersfortbos definitief behouden. Minister Hilde graag
uw medewerking. Lucas, Maya en Wim, Oostende
• In een bos horen geen kantoren thuis. Charlotte, Oostende
• Al Gore maakte nog maar een film ‘ an inconvenient truth ‘ Wordt
wakker ! Shirley, Kristus-Koning Brugge
• Het hoort niet om de natuur stuk te maken terwijl er zoveel leegstand is.
Anesa, Oostende
• Breek geen bossen af voor kantoren. Jonas, Wevelgem
• Geen kantoren in het bos. Patrick, Oostende, Cameroen
• Kantoorruimte in de bossen is niet nodig. Gino en Marnix, Lendelede
• De bossen moeten behouden worden omdat ze van zeer grote waarde
zijn. En om de opwarming van de aarde tegen te gaan. Luna, Hoeilaart
• Stop met de zeldzame natuur te vernielen. Denk aan onze kinderen.
Stephanie, Karine en Tommy, Oostende
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• Niet akkoord met kantoren in het bos. Sandra, Brugge
• Lappersfortbos mag niet verdwijnen. André en Luna
• Binnenscheepvaart moet aantrekkelijker gemaakt worden voor minder
vrachtwagens op de wegen. Openbaar vervoer moet aantrekkelijker
gemaakt worden voor minder auto’s op onze wegen. En in Brugge
kappen ze bomen en vernielen ze een bos om het rijden met de auto
aantrekkelijker te maken. Waar zijn ze daar mee bezig ? Stop met
onnozel te doen. Niet alleen een land zonder regering, weldra een land
zonder bomen. O dierbaar België ? Paul, Oostende
• Geen kantoren in het bos ! Thuy, Deinze, Vietnam
• Wat is belangrijker : het groen in de wereld of een kantorencomplex ?
Rona, Oostende
• Stop de ontgroening van Vlaanderen. Hendrik, Oostende
• Er is natuur te kort. Dus daarom moet het gedaan zijn met ze te
vernietigen ! Evelyne, Westende
• Laat de bossen gewoon staan. Isabelle en Jean-Marie, Oostende
• Vervang de bossen niet door kantoren. Is de natuur dan zo
onbelangrijk ? Denk eens aan de kinderen ! Magalie, Oostende
• Natuur moet er zijn om te spelen en te leven. Cassandra, Herentals
• Gelieve het bosgebied ongerept en onaangetast te laten. We willen
geen kantoren in natuurgebied terug vinden. Karel, Middelkerke
• Hou de groene gordel en het Lappersfortbos intact. Hou de biotoop van
de ijsvogel intact. Jürgen, Assebroek
• Neem onze gezonde lucht niet weg ! Shirley, Oostende
• Stop met de vernieling van de bossen. Amin, Oostende
• Ne détruisez pas les bois, Isabelle, Oostende, Frankrijk
• Ik ga niet akkoord met het vernietigen van de natuur voor het maken van
kantoren en snelwegen. Fran, Veldegem
• Hou het groen ! Stop met de vernietiging van de natuur. Cindy,
Oostende
• Er staan genoeg gebouwen leeg of te huur. Dat moet niet in het bos.
Delphine en Robin, Oostende
• Ik ga niet akkoord. Lynn, Nieuwpoort
• Bos moet volledig blijven. Laat ons een bos en wat gras dat nog groen
is. Vanessa, Nicole en Niels, Aalst
• Ik ga niet akkoord om het bos stuk te maken. Wij willen spelen met onze
kinderen. Lindsey, Oostende
• Ik ga niet akkoord met de vernieling van dit prachtige bos. Merci aan de
boombewoners. Arno, Mariakerke
• Lang leve de natuur. Jens, Oudenburg
• Geen kantoren en autobaan in het bos. An, Joris, Shauni en Caroline,
Chiro Jerubo, Boom
• We love trees. Stijn en Melissa, Brugge
• Laat het groen groen zijn en geen kantoren. Soren, Moorsele
• Geen kantoren in het mooiste bos van Brugge, Shana, Bredene
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• Geen kantoren ! Katrien, Oostende
• Pas als er niets meer is besef je wat de waarde is. Het is nog niet te
laat. Sharon, Oudenburg
• Laat moeder aarde nu eens eindelijk zichzelf zijn. Ik wens een groene
wereld voor mijn zonen. Alsjeblieft. Rosalie, Oostduinkerke
• Meer groen en geen vernieling van de natuur aub. Bart, Langemark,
Poelkapelle
• Laat ons stukje groen staan die er nog staat. Liever nog wat natuur ipv.
een kantorencompex. Heidi, Oostende
• Ieders mening moet gerespecteerd worden : luister naar de mensen.
Jochen, Vlamertinge
• Meer bos = meer zuurstof = meer gezond verstand. Fanny, Oostende
• Laat het bos maar groeien ! Simon, Wevelgem
• Laat dit stukje natuur zoals het is ! Bedankt voor uw fantastische
organisatie. Blijven doorgaan !!! Niels, Bredene
• Laat het beetje groen in Vlaanderen bestaan, Cindy, Oostende
• Geen bos geen leven, Wietse, Kortrijk
• Stopt der mee : met de kantoren. Hendrik, Diksmuide
• Ik ben niet akkoord met gebouwen en straten in het Brugse bos. Marc,
Berlaar
• Geen kantoren in de groene zone. Behouden van deze groene long is
noodzakelijk. Proficiat aan Joke en de bende. Never give up. Tomas,
Moorslede
• Bossen moeten er blijven want ze zijn uniek. Sanne, Moorsele
• Het moet stoppen : we willen groen, we willen zuurstof ! Er is nu al
zoveel kapot in de natuur. Luister naar de mensen. Marleen, Oostende
• Graag wat groene longen behouden rond Brugge. Veel dank aan de
regenboogstrijders. Anouschka, Oostende
• Laat het groen met rust. Bedankt Joke en de zachte anarchisten. Sarina,
Oostende
• Geen gebouwen in het bos. Geen nieuwe kruisdood. Isa, Oostduinkerke
• Red de natuur : geef ons zuurstof. Annelies, Oostende
• Doe niet zoals die politiekers, maar hou vol. Miguel, Oostende
• Jammer hoe elk stuk groen langzaam aan verdwijnt in een land ooit één
groot bos. Tina, Oostende
• Meestal moeten wij betalen voor groen, maar jullie willen dat dan
wegdoen. Waar zijn jullie mee bezig ? Chantal, Oostende
• Meer bebossing in Vlaanderen. Dolf, Staden
• Er moeten meer bossen zijn in Vlaanderen. Niels, Gistel
• Laat dat bos zoals het is. Stenen genoeg. Vergroen het politieke
klimaat ! Jens, Blankenberge
• Het bos is een leuke plaats om eens met vrienden rond te wandelen.
Willemijntje, Oostkamp
• Minder zuurstof zonder bos. Natuur kapot is mensen kapot. Freya,
Bredene
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• Laat de bomen staan dat de mens meer zuurstof heeft. Nathalie, Lance,
Nigel, Oostende
• Geen woningen in het bos. Michel en Jan, Oostende
• Stop met kappen. Meer groen in onze streek. Brecht, Gistel
• Laat de bomen staan, zo hebben we meer zuurstof. Boombescherming
is mensenbescherming. Bos is leven. Melissa, Oostende
• Stop met het kapot maken van bossen en het groene milieu. Proficiat
aan Joke en de regenboogstrijders. Niels, Eernegem
• Stop de werken. Laat het bos zoals het is. Denk groen en denk aan
iedereen. Emma, Bredene
• Liefste Hilde, als U denkt dat de maatschappij meer baat heeft bij een
betonnen gebouw dan bij een bos vol gezonde natuur dan hebt U het
mis. Denk na, laat ons genieten van de pracht van wat de wereld ons te
bieden heeft. Er is al zo weinig over. Hebe, Oostende
• Indien het zo doorgaat is het gedaan met de zuurstof in de wereld.
Famke, Kortrijk
• Bescherm de natuur, laat de aarde leven. Een mooie plek voor onze
kinderen : laat ze ademen. Evelien, Pervijze
• Groen olé olé ! Profciat aan Joke en de anarchistische bende. Frederik,
Oudenburg
• Er moet een einde komen aan het stuk maken van het milieu. Er zijn al
kantoren genoeg. Men moet iets meer luisteren naar de jongeren. Elena
en Charlye, Oostende
• Bedankt Joke en de regenboogbende. Jasper, Ieper
• Wij willen geen kantoren en autobanen in het bos. Laura, Lies, Daren,
Lotte, Naomi, Nina, Rosalie, Karlijn, Rebecca, Lara, Fien, Jana, Lene,
Hanne van Chiro Wijnegem
• Leve de bebossing : geen kantoren ! Brecht, Oostduinkerke
• Wij willen geen kantoren in een bos. Jerôme, Gent
• Ga er voor Hilde ! Stefaan, Wevelgem
• Geen kantoren in een bos. De natuur gaat er aan kapot. Valerie,
Oostende
• Minister Crevits, hou het beton uit het bos ! Thomas, Wevelgem
• Laat het Lappersfortbos groen ! Benny, Middelkerke
• Kantoren in bossen werken tegen onze gezondheid. Zovita, Gistel
• Zijn er geen andere stukjes grond om kantoorruimte te creëren ?
Jeroen, Oostende
• Tegen het bossen kappen om kantoren in te plaatsen. Dieter, Woumen
• Leg het stil, ik ben er niet mee akkoord. Sofie, Middelkerke
• Niet akkoord met de plannen die het bos te niet doen. Er wordt niet
geluisterd naar de mensen. Christine, Slijpe
• Geen afgekapte bomen, geen kantoren, wel spelende kinderen in de
mooie natuur. Edith, Eve, Fieke, Zaraï, Lena, Amelie, Nikki, Pauline,
Suzanne, Klimop, Freinetschool Oostkamp
• Groen = bos, bos = natuur, natuur = vrede. Laureyn, Slijpe
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• Maak van onze streek geen woestijn. Sam, Snaaskerke
• Bouw aub. geen kantoren en een snelweg in een prachtig bos. Kevin,
Middelkerke
• Er is al zo weinig natuurgebied in Vlaanderen. Industrie is vergankelijk
en bomen groeien niet op 1-2-3. Gijs, fervent boomklimmer, Veurne
• Geen kantoren in het bos. Stephan, Assebroek
• Respect voor de natuur. Brigitte, Gistel
• Ik ga niet akkoord met kantoren in een waardevol natuurgebied. Jurgen,
Brussel
• Burgemeester van Brugge, luister meer naar de jonge mensen. Bedankt
Joke en de toffe boombende. Virginie, Menen
• Geen verloedering van de natuur. Stefaan. Leffinge
• Burgemeester, luisteren naar de jongeren is de boodschap. Melissa,
Menen
• Bescherm het Lappersbos. Kimberley, Koekelare
• Stadsbestuur Brugge, meer luisteren naar de bevolking aub. Yvette,
Oostende
• Indien er gekapt wordt gaat de natuurwaarde verloren. Claudette,
Oostende
• Er staan kantoren leeg buiten het bos. Elke, Leffinge
• Geen bomen omhakken, Myriam, Oostende
• Stop met de natuur te vernielen. Falke, Koekelare
• Liefste Hilde, het is triest dat wederom bos moet sneuvelen voor de
alomtegenwoordige industrialisatie. Ik mag hopen dat de toekomstige
kinderen daar tussen de kantoren zullen mogen spelen. Leve de strijd
voor de bomen. Andy, Koksijde
• Niet akkoord met de kantoren in het bos. Tessa, Leffinge
• Hoe dom kan je zijn om een bos te vernietigen ? Anthony, Moerkerke
• Laat de bomen staan : ze geven ons verse zuurstof om van te leven.
Bert, Moorsele
• Wil naar de mensen luisteren. Nish, Leffinge
• Laat het bos maar staan. Sien, Torhout
• Deze kantoren mogen het bos niet overwinnen. Kamiel, Gilles, Nina,
Oostende
• Bij deze groot protest tegen de kap van een waardevol en zeer gewild
stuk natuur waar veel herinneringen zijn. Nathalie, Oostende, exAmsterdammer
• Jammer, zonde dat dit bos zou moeten sneuvelen terwijl er zoveel
panden te huur staan. Pieterjan, Roeselare
• Geen kantoren in een waardevol bos. Wim, Houthulst
• Geen kantoren en autobaan in het bos. Seppe, Laura, Johan, Hanne,
Lotte, Johannes, Semin, Jindra, Dorien, Sebastiaan, Jonas, Elias,
Robbe, Chiro Broechem
• Het moet stoppen : we willen groen en zuurstof. Maya, Oostende
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• Natuur moet leven. Het is zinloos bossen om te hakken. Emmy,
Hansbeke
• Geen kantoren in een wild bos. Kaat, Houthalen
• Er is al te weinig groen. Orak, Mortsel
• Geen kantoren, maar wel bomen. Kevin uit Torhout en Michael uit
Oostende
• Ik ga niet akkoord dat er een stuk van het bos weg moet en dat men de
natuur stuk zal maken. Nazia, Oostende
• Groen moet geen plaats maken voor belangrijke geldzaken. Stop de
waanzin ! Minette, Torhout
• Ik vind het zeer belangrijk dat er groen blijft. Hanne, Oostende
• Bedankt jonge boomstrijders ! Yani, Sluis
• Geen kantoren in het bos. Aäron, Ieper
• Luister naar het volk. Nathalie, Oostende
• Tegen het verwijderen van bomen. Jolien uit Koekelare en Miguel,
Aartrijke
• De natuur moet blijven bestaan. Nina, Bredene
• Geen bomen afslachten in ruil voor wegen. Ik wens dat het bos volledig
blijft. Kevin, Oostende
• Geen kantoren in het bos is beter voor het milieu. Ashley, Oostende
• Het moet stoppen met het vernietigen van het bos. Annelies, Assebroek
• Red het bos. Er is al te weinig groen ! Cédric, Oostende
• Behoud het prachtige Lappersfortbos als groene long van Brugge.
Sandrine, Oostende
• Ik ga niet akkoord met uw gepruts. Laat de natuur heel. Uw kinderen
hebben er ook nood aan. Jörgen, Middelkerke
• Fijn stof, doe er wat aan : laat de bossen leven en plant er veel bij.
Robin, Brugge
• Laat het bos bos zijn. Dario, Nieuwpoort
• Laat het groen in onze samenleving. Qian en Gregg, Oostende, China
• Maak de natuur niet kapot. Het draait allemaal om geld. Bedankt Joke
en medestrijders : geef niet op ! Jason, Oostende
• Als enthousiaste scouts willen wij nog in de bossen kunnen spelen. Laat
de mooie natuur voor wat ze is. Het stadsbestuur zou wat meer naar de
jeugd moeten luisteren. Respect voor Joke. Lieselotte, Herentals
• De natuur laten voor wat ze is. Kristof, Oostende
• Dit bos moet blijven. Dit is belangrijk voor onze kinderen. Dank je wel
aan Joke en de anderen voor hun standvastigheid. Caroline, Oostende
• Laat het bos staan : maak de longen van de aarde niet kapot. Veel
respect voor de boombewoners. Joyce, Oostende
• Gelieve economische belangen niet ten koste te laten gaan van onze
natuur. Zeker wanneer het niet onontbeerlijk is. Tine, Gent
• Er zijn al te weinig bossen in België, laat dit alstublieft blijven !! Voor
later dat onze kinderen ook nog kunnen ademen. Sofie, Herentals
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• Er zijn al kantoren genoeg. Het bos dient in zijn originele staat te blijven.
De jeugd van de toekomst moet ook de kans krijgen in de natuur op te
groeien. Elise, Herentals
• Laten we het groen in de stad behouden en de gebouwen ergens
anders bouwen. Er dienen plaatsen te blijven om te kunnen spelen in de
toekomst. Het is genoeg geweest. Proficiat aan Joke en de kameraden.
Nina, Herentals
• Ik ben totaal niet akkoord dat dat bos plat moet. Voor onze kinderen en
overgebleven dieren moet het blijven. Het moet maar eens gedaan zijn
met dat praten en niets doen… Hilde, ik hoop op uw steun en gezond
verstand. Pascal en Ignaz, Oostende
• Natuur is toch zo belangrijk in ons leven. Elk bos is van waarde voor de
toekomst van de aarde. Michel, Brugge

Deze nieuwe sint & hilde 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 zamelden 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 2 laatste
zonevreemde 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
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bossen ! Wel een teken van hoop voor de blauwe planeet stellen !
En van verstandig groen ecologisch christendemocratisch oranjeblauw 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…?
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
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 ...
http://inge-misschaert.skynetblogs.be www.ludoenckels.be Met recensie in Kerk
en Leven over Bioboy en Klapperbos & Vlaams Filmpje over Reuzenbos bedreigd : slapen
in de armen van een boom

