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Winnaars 

Op woensdag 27 januari 
2016 zijn de winnaars van 
de fotowedstrijd in de 
Hanzeborg bekend gemaakt 
en gehuldigd. 

De winnende foto's zijn van :

Op de 1ste plaats 
Maarten Bernhard 

2de plaats
Co Pomstra

3de plaats 
Joyce Florentines

een eervolle vermelding
Darja Hilbers 

Bezoek onze site voor het 
volledige verslag en 
winnende foto's:

http://www.bultparklelystad.
nl/fotowedstrijd/uitslag-
wedstrijd/

Winnaars fotowedstrijd “4 seizoenen mooi”
Op een regenachtige woensdagavond in een gezellig ingericht 
zaaltje van de Hanzeborg werden de prijswinnaars van de 
fotowedstrijd gehuldigd. Er hingen veel
bekende foto's van het Bultpark maar het
ging uiteraard om de winnende foto's van
de genomineerden. Na een kort
welkomswoord van de voorzitter Peter
Kouwenhoven, nam Jos Pauws, de
organisator van de fotowedstrijd, het
woord.  Hij benadrukte de fotogenieke
aspecten van het park en die wisten de
inzenders mooi en gedurfd vast te leggen. Naast inzicht wat betreft 
de compositie, een goed toestel, in de tijd van de smartphone, was 
hij van mening dat soms ook een beetje geluk nodig is om tot een 
mooie foto te komen. Daarna werd overgegaan tot de prijsuitreiking 
en werden de juryleden, Frans Brugmans en Niels Steenbergen, 
bedankt voor hun vakkundige beoordeling. Onder het genot van een 
kopje koffie of thee werd er nog wat nagepraat en werden nuttige 
tips uitgewisseld over het maken van foto's.

De winnaar van de fotowedstrijd “4 seizoen mooi” is een foto van 
Maarten Bernhard, helaas is hij op 24 juni vorig jaar overleden. 
Zijn echtegenote Jacqueline
Huijsman nam de prijs in
ontvangst.

Oordeel van de jury : 
Een eenvoudig wintertafereel, dat
door het gedurfde standpunt
(tegenlicht) mooi naar het licht toe
is genomen. Ook qua compositie is
het geheel spannend is geworden.  

Voor het volledig verslag met de winnende foto's in hun volle glorie 
op groot formaat, de namen van de fotografen en de mooie woorden 
van de juryleden bezoek onze site. Klik op de blauwe link links.
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Groene Pluim

Afgelopen maandag, 25 
januari is aan Peter de 
Groene Pluim in de 
Duurzaamheidswinkel aan
het Stadshuisplein 
overhandigd.

Proficiat!

Peter ontvangt een Groene Pluim  
Peter Kouwenhoven van het Instituut voor Natuureducatie en 
duurzaamheid IVN Lelystad en voorzitter
van het Bultparkcomité heeft maandag,
25 januari, de Groene Pluim gewonnen
van de Natuur en Milieu Federatie
Flevoland. Het thema was “eetbaar
Flevoland”. Kouwenhoven zet zich op een
geheel eigen manier in om Flevolanders
kennis te laten maken met en te
betrekken bij de eetbare natuur. (Publicatie
uit de Stentor.)

Hij heeft diverse boeken en publicaties
geschreven, met name over dit
onderwerp. Het Bultparkcomité
organiseert in het Bultpark  wandelingen 
waarin hij verteld en laat zien waar in het
park allerlei eetbare vruchten, planten en
noten te vinden zijn. Ook weet hij
recepten om er heerlijke gerechten mee te maken. 

IJs op de vijver

Een paar nachtjes vorst 
maakt nog geen winter.

Dit is een bekend gezegde 
en is tot op heden nog 
steeds van toepassing op dit
jaar.

Toch nog een beetje winter  
In de Nieuwsbrief van januari hebben we het over het weer gehad en
dat het in de war was. Een warme december maand om te gaan 
wandelen waarbij een dikke
winterjas overbodig was. Maar voor
de natuur was het kompleet
schrikken en hij was totaal van slag.
Bomen liepen uit en de watervogels
zaten elkaar  achterna. De mussen
waren  volop op huizenjacht en
legden al een optie vast op de vele
mussenflats in het park.

Toch liet de vorst zich nog zien.
Legde in een paar nachten een ijslaagje op de vijver. Zie hier een 
strak oppervlak waarin de lucht zich spiegelde en als test een 
weggeworpen blikje of  het ijs al sterk genoeg was.

Op de vijver bij de Schouw liepen een paar stoere waaghalzen 
midden op de ijsvloer. Ik weet niet of ze weer droog aan de kant 
kwamen. Helaas was de ijspret maar van korte duur maar net 
genoeg zodat in Haaksbergen het Nederlands kampioenschap 
marathon op natuurijs verreden kon worden.

Zwerfafval

Een leerling van een school 
heeft eens geroepen : ”We 
kunnen het Bultpark wel 
Blikjespark noemen”.

Leuk gevonden maar laat 
dat niet gebeuren.

Met name flessen en blikjes 
zijn een ware plaag.  

Houd het Bultpark schoon  
Gewoonlijk krijgen we met veel enthousiasme de hulp van leerlingen 
van groep 7-8 van één van de omliggende
scholen. Dit gaat zeker nog gebeuren in
komende maanden, de scholen worden
daarvoor nog benaderd. Maar aangezien
de struiken nu kaal zijn en we toch veel
zwerfafval zagen liggen, hebben de leden
van het Bultparkcomité en vrijwilligers
een rondje door het park gemaakt. 

Verscheidene vuilniszakken met papier
en plastic waren onze oogst. Tientallen flessen en een vracht aan 
blikjes, leeg maar soms nog vol. Naar ons inziens is dat toch echt 
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niet nodig. We weten er staan nog te weinig prullenbakken, daar 
wordt aangewerkt, maar die zijn soms praktisch leeg. Het eerste 
weggeworpen blikje is cruciaal, want dan volgen er vaak meer. 
Vandaar deze ingelastte ronde. Laten we met z'n allen het Bultpark 
schoon houden. Onze dank en van vele omwonenden.

Wanneer en waar

Op zaterdag 5 maart om 
9:00 uur. Verzamelen op 
onze bekende 
ontmoetingsplek, we zijn 
weer te gast in de blokhut 
van de Ruiltuin,, waar we 
opgewacht worden door 
Willem met een kopje koffie 
of thee.

Ons email-adres om je aan 
te melden is :

info@bultparklelystad.nl

maar dat wist je toch al.

Cursus snoeien fruitbomen 
In het Bultpark, op de zuidhelling die uitkijkt op het Schouweiland, is
een paar jaar geleden een kleine bongerd, een boomgaard met 
hoogstamfruitbomen aangeplant.
Dat betekent in de lente volop genieten van de prachtige bloesem. 
Eerst bloeien de pruimen en peren met witte bloesem, wat later 
komen de appels (roze). 

Veel mensen hebben zelf een of meer
fruitbomen in de tuin of op de
volkstuin staan. Heerlijk, dat fruit uit
je eigen, want zo voelt het toch een
beetje, Bultpark en van eigen tuin.
Maar hoe snoei je eigenlijk een
fruitboom of fruitstruik? Is het
moeilijk? Kan er wat misgaan als ik
verkeerd snoei?

Het Bultparkcomité organiseert, in
samenwerking met Landschapsbeheer Flevoland, een snoeicursus. 
In de Ruiltuin krijg je een half uurtje snoeitheorie van 
snoeideskundige Tiem van Veen. Daarna gaan we aan de slag in de
hoogstamboomgaard. Zijn we daar klaar dan lopen we naar een 
plukstrook in de Kempenaar om ook daar de bomen en struiken, voor
zover nodig, aan te pakken. Heb je geen snoeigereedschap? Dat is 
geen probleem, er wordt voor gezorgd!

De cursus duurt ongeveer 2 uur. Deelname is gratis maar geef je 
van te voren even op via ons emailadres. Het aantal deelnemers is 
maximaal 15 personen dus wees er snel bij.

Bezoek onze site, met name de agenda op de homepage. Het hele 
jaar staat weer barsten vol met activiteiten, nog niet alle data staat 
al vast. Maar komende maand, in maart, zijn er al 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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