
Uitgave januari 2016

Allereerst wensen de leden van het Bultparkcomité
u een voorspoedig en gezond 2016.

Met heel veel plezier in en om het Bultpark.

Winnaar herfst 

De eindwinnaar van seizoen 
herfst is bekend. 

De eindwinnaars van 2015,
eerste, tweede en derde 
prijs, worden op woensdag 
27 januari 2016 in het 
Hanzeborg gehuldigd (zie 
bijgaand artikel in 
Nieuwsbrief).

http://www.bultparklelystad.n
l/fotowedstrijd/uitslag-
wedstrijd/

Laatste seizoen van de fotowedstrijd
De fotowedstrijd “4 seizoen mooi” is ten einde. De laatste winnaar 
is bekend en wel Co Pomstra met
een prachtige foto in herfstkleuren.
Het was een wisselende deelname
van jonge en volwassenen
fotografen en fotogravinnen. Al met
al toch wel een succes. 

Deze maand worden alle eerste,
tweede en derde plaatsen, de
genomineerden, van elk seizoen
nogmaals bekeken om uiteindelijk
de eindwinnaar en de tweede en derde prijs bekend te maken.

Klimaat in de war

Er staan al madeliefjes in het 
gras en hier en daar een 
paardebloem.

Een leuke bezigheid is om 
met je (klein)kinderen 
bloeiende planten te tellen in 
het Bultpark. 

Je kan nog wel snel in de 
uitverkoop, de winkel moet 
ervan af, voordelig een 
nieuwe winterjas 
aanschaffen.

Winter of geen winter in het Bultpark 
Het lijkt wel of het klimaat enigszins in de war is. De foto's op de 
kerstgroet gaven een heel ander
beeld van de Bultpark in de
maand december. Maar dat was
dan ook 2007. 
Nu gold eigenlijk, gezien de
kalender, tijd voor een winterjas
om hem tijdens de wandeling
telkens weer los te knopen. Een
zeer zachte kerstviering met
dagen erna overgoten met
zonneschijn. In de vijver was een
futenpaar als poezen kopjes aan elkaar aan het geven. Bij de 
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Kempenaarbrug op de bekende plek onder de treurwilg, waren ze al
een nieuw nest aan het bouwen. Ook de eenden en waterhoentjes 
zwommen wat opgewonden rond de vrouwtjes. Ze liggen wat 
overhoop met hun hormonen door de hoge temperatuur. 
Te gek, het is immers december.

Tijdens het schrijven van de Nieuwsbrief deed koningwinter toch 
nog van zich spreken, alleen in het noorden van het land, 

schaatsen op straat. Zo'n klein land verdeeld in twee delen, vriezen 
in Friesland en bijna 10 graden in het zuiden, de wintergrens lag 
over Flevoland. Zal het er toch nog van komen, schaatsen op de 
Bultpark vijver, we zullen zien. 

Eindwinnaars

De eindwinnaars van 2015, 
eerste, tweede en derde prijs,
worden op woensdag 27 
januari 2016 om 20:00 uur
in het Hanzeborg bekend 
gemaakt en gehuldigd.

Woonzorgcentrum 
Hanzeborg, 
Koningsbergerstraat 201a 
8232 DC Lelystad.

Voor route : zie Agenda op 
onze site

http://www.bultparklelystad.n
l/event/bekendmaking-
winnaars-fotowedstrijd/?
instance_id=490

Bekendmaking en huldiging van de eindwinnaars
fotowedstrijd “4 seizoenen mooi” op 27 januari

De drie beste foto's van elk seizoen worden door de juryleden, Niels
van fotozaakRingfoto Doornbos, vakfotograaf Frans Brugman en de 
Bultparkcomitéleden, nogmaals vakkundig bekeken.
Uiteraard worden de genomineerden bij de huldiging uitgenodigd. 
Ook alle inzenders die belangstelling hebben, zijn van harte 
welkom.
Er zijn leuke prijzen ter beschikking gesteld en een speciale prijs 
voor de eindwinnaar. De uitreiking  vindt plaats in 
Woonzorgcentrum Hanzeborg, in het Rostocklokaal.

We wensen de jury Niels van Ringfoto Doornbos en Frans Brugman 
veel wijsheid en vakmanschap.

www.bultparklelystad.nl info@bultparklelystad.nl 
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