
Uitgave april 2016

Verslag opnames

Bezoek onze site over het 
tot totstandkoming van dit 
project. 

Klik op Bultpark op tv

Ter informatie:
klik op de foto in een 
verslag en je krijgt hem in 
groot, formaat en scherp op 
je scherm.

Bultpark op Omroep Flevoland
Het Bultpark was op de tv-zender van Omroep
Flevoland. Morgen, vrijdag 1 april vanaf 17:15
uur, is de laatste uitzending van een reeks van zes
afleveringen in het programma Natuurlijk
Flevoland. Er werd in het Bultpark aandacht
besteed aan diverse thema's die het tot een
interessant programma maakten. 
Sommige foto's laten zien in wat voor benarde posities de mensen 
van Omroep Flevoland zich moesten wringen om tot de mooiste 
plaatjes te komen.

Verslag cursus

Zie voor het volledige 
verslag incl. foto's onze 
website.

Klik op Snoeicursus

Ook hier was Oproep 
Flevoland aanwezig.

Snoeicursus in het Bultpark  
Begin maart is er een snoeicursus gegeven door Tiem van Veen van 
Landschapsbeheer Flevoland. De aanmeldingen
was buiten verwachting hoog. Daardoor moesten
we aantal mensen teleurstellen. Maar gelukkig is
het plan om in het loop van het jaar nieuwe
snoeicursussen te houden. 
Het verslag laat zien wat een werk het is om  een
appelboom met achterstallige snoei weer tot juiste
proporties te maken. Er is aandacht besteed aan de
jonge fruitbomen in de bongerd en de struiken in Kempenaar 08.

Verslag knotten

Zie een verslag op onze site.

Klik op Wilgenknotten

De wilgen zijn geknot  
Om de twee/drie jaar moeten wilgen geknot worden, anders zijn het 
geen knotwilgen meer. Niet alleen wordt het dan zwaar werk maar 
de boom kan uit elkaar breken door de zware takken.  In het winter 
voor de winterfair gaan we de wilgen langs de dierenweide knotten. 
Kom jij dan ook, het is een leuke sportieve bezigheid in de natuur.

Waar

Parkeiland (Jol 33) en achter
Kempenaar 26 langs het 
water aan de spoorlijn.

Zie Fotoalbum op de site of 
klik op Beversporen

!! Beversporen ontdekt !!
Er zijn duidelijke sporen van bever(s) gevonden. Helaas, geen bever 
gezien, maar wel door de beheerder van de Ruiltuin Willem Riepma. 
Enkele foto's van de geknaagde boompjes staan op onze site. 

Foto's van de bever zijn altijd welkom voor onze site!
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Verslag
Zwerfafval

Bezoek onze site voor het 
verslag van het opruimen 
zwerfafval en het planten 
van de twee fruitbomen.

Er werden tijdens al deze 
festiviteiten opnames 
gemaakt door Omroep 
Flevoland. 

Klik op Zwerfafval

Lelystad schoon, heel gewoon
Drie maal per jaar wordt het Bultpark vrij gemaakt van zwerfafval.
Daar vragen we de hulp voor van kinderen van
één van de omliggende scholen, dit keer de
groep van de Albatros. De schoonmaakactie
was in het kader van de gemeentelijke actie 
Lelystad schoon, heel gewoon.
Als speciale actie werd door de kinderen zelf
hun geschonken appelboom geplant, een echte
zoete appel. Een tweede boom werd met de schoolkinderen geplant 
als herinnering van het tekenen van onze Stichtingsakte. 

Waar en wanneer

Zondag 10 april van 
10:30 tot 11:30 uur, 
verzamelen in het clubhuis 
van de Ruiltuin (zie agenda).

Parkeren kan je op het 
parkeerterrein voor de 
school de Kring aan de 
Rigalaan.

Bultparkommetje per seizoen
Een Bultparkommetje in gezelschap van een bestuurslid van het IVN,
Petra Heirbaut. Hopelijk een mooie voorjaarszondagochtend om 
helemaal fris en fruitig wakker te worden in de natuur in je 
achtertuin, het Bultpark. Wellicht kom je op heel nieuwe plekjes in 
het park. Waarbij Petra zeker het één en ander zal vertellen over 
hetgeen er zoal groeit en bloeit. Uiteraard zijn kinderen zeer 
welkom.
De bedoeling is om in juni en oktober dit evenement te herhalen.

Waar en wanneer
Zaterdag 30 april van 
6:00 tot 8:00 uur, 
verzamelen in het clubhuis 
in de Ruiltuin (zie agenda). 

Aanmelden via ons e-
mailadres of, doe 
gemakkelijk, klik op 
enveloppe in geopende 
agenda op onze site.

Vroege vogels in eigen Bultpark
Een vroege excursie over de vogels die in het Bultpark leven. De 
vogels zijn al vroeg wakker en laten zich nadrukkelijk horen. 

Met begeleiding van een vogelkenner bij uitstek, Frans van der 
Stoep, verteld hij de plekjes in het Bultpark waar de vogels zich 
graag ophouden. Elke vogel heeft zo zijn eigen gebied. 

Heb je belangstelling voor deze unieke "Vroege vogels in eigen 
Bultpark" meld je dan aan graag voor vrijdag 22 april.

Waar en wanneer

Vrijdag 6 mei van 19:00  
tot 20:30 uur, verzamelen 
in het clubhuis in de 
Ruiltuin.

Het is voor ons handig als je
ff een berichtje stuurt via 
ons e-mailadres of, doe 
gemakkelijk,  klik op 
enveloppe in geopende 
agenda op onze site.

Mini fotocursus in het Bultpark 
Tijdens de uitreiking van de prijzen aan de winnaars van de 
fotowedstrijd 2015 “4 seizoenen mooi” was het organiseren van een 
fotocursus al aangekondigd. 
Het voorjaar is een uitstekende tijdstip om, vanwege het doorgaans 
mooie licht bij het vallen van de avond, fraaie plaatjes te schieten.
De cursus wordt geheel belangeloos gegeven door één van de 
juryleden, Niels Steenbergen van fotozaak Ringfoto Doornbos in de 
Gordiaan.
Hij zal je vele tips en trucs vertellen waar je op moet letten, om van 
een kiekje een echte foto te maken. Zowel de techniek van je toestel 
als mede de compositie, heel belangrijk. Fototoestel of mobiel 
uiteraard zelf meenemen. Deelname is gratis.

Zondag 5 juni 
 van

11:00 tot 16:00

Georganiseerd door :
Bultparkcomité, de Wijkraad
De Bolder en de 
dierenweide De Knotwilg.

Natuur- en Hobbydag, niet vergeten! 
Bezoek onze site, met name de agenda op de homepage. Het hele 
jaar staat weer barstensvol met activiteiten, nog niet alle datums 
staan al vast. Maar komende maanden zijn er al wat datums van 
activiteiten bekend. 

En uiteraard van de zomer, zondag 5 juni, de Natuur- en Hobbydag 
met ruim 50 kramen. Voor elk wat wils. 

www.bultparklelystad.nl info@bultparklelystad.nl 
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