Sinterklaaspersbericht Brugge zes december 2007
contact : * Peter Theunynck, 0486/737220 * Luc Vanneste, 050/390957
Zopas hebben vertegenwoordigers van de Brugse bos(behouds)beweging hun Sinterklaasschoen afgegeven op het stadhuis van Torhout. We danken de vertegenwoordigster van het
kabinet van leefmilieu voor haar aanwezigheid en om de boodschap door te geven aan
bosminister Crevits. Onze droevige bosbrief aan de Sint is on line op www.ggf.be Onze dank
gaat naar het gemeentebestuur van Torhout voor de hartelijke ontvangst. Bosminister Hilde
Crevits hopen we spoedig persoonlijk te ontmoeten. De bosbeweging kijkt hoopvol uit.
De sinterklaasschoen heeft een lage ecologische voetafdruk. Hij staat voor bosbehoud en
respect voor bomen en bossen als deel van het erfgoed. Terwijl in Bali de VN-klimaat-conferentie zich buigt over ontbossing ( veroorzaakt op dit moment 20 % van de C02 uitstoot )
kunnen wij ons ook hier niet langer verschuilen achter oude gedachten en voorbije inzichten.
De linker Sinterklaasschoen bevat een omgekeerde bijl en een kastanjeboompje ( geen
afstammeling van de Anne Frankboom, maar wel een telg uit het Lappersfortbos ) en
madeliefjes. Hij is geïnspireerd naar werk van de surrealist Marcel Mariën ‘ rêve d’ un
arbre ‘ en symboliseert hoe dreiging kan omslaan in hoop… Zo dromen wij, the fellowship of the wood dat bosbehoudsommekeer kan starten in Brugge, de stad van Visart.
De sinterklaasschoen was vergezeld van honderden protestwensen over het behoud van de
zonevreemde bossen ( cf. Lappersfort BPA Ten Briele ). De Vlaamse regering kan overgaan
tot regularisatie/legalisatie van de zonevreemde bossen, net zoals vele zonevreemde
woningen en bedrijven gered zijn. Het kappen in het Lappersfortbos zou ook daarom een
grote vergissing zijn. Eerder kregen Johan vande Lanotte ( rood, februari ), Hendrik Bogaert
( oranje, juni ) en de Brugse ombudsman ( voor stadsbestuur Brugge en hun kat, september )
ook dergelijke wensen. Ze zijn overgetypt en zijn te lezen op www.ggf.be ( pers bosbehoud in
de Hanzestad ). Nu zamelen we verder protestwensen in voor de blauwe familie. Met dank
aan de Zandvoordse struikrovers voor hun militant ijveren voor de bossen.
Lappersfort Poem

http://www.regiobrugge.be/lappersfortpoets.php

Green
deep green
as if Lorca saw and named you
as if all of the green of the world came to here
in shades and tints that call aloud
the beauty of this place
Brown
deep brown
as if Ritos sough to bless this place
that showed the deeper hues of the world hues I walked amidst and knew
this was the origin of the world
Lappersfort
more than your beauty invades my mind
as i sit at dawn in the cool of the world
to make my unfashionable prayer
that you be preserved and be strong
Strong as you are to the seeking mind
strong as you are to the loving heart
strong as you are in a too busy world
which does not pause to greet you
Martin Burke, Lappersfort Poets Society en auteur van ‘the Spirit of the woods’
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