
Uitgave januari 2017

Wij, Peter, Johan, Jos, Gerrit en Jeannette,
 wensen u een goed en gezond 2017.

Jaarrond 2016

Een met foto's in beeld 
gebracht overzicht van 
de activiteiten van het 
Bultparkcomité in het 
afgelopen jaar.

Foto-impressie van de activiteiten in 2016
December en januari zijn de maanden van de lijstjes: gebeurtenissen, 
muziek, overlijden van popmusici etc van
het afgelopen jaar. Zo heeft ook het
Bultparkcomité een lijstje gemaakt van hun
activiteiten in het Bultpark in 2016. 
Maar dan wel in een foto-overzicht Als je zo
terug kijkt, zijn er veel leuke interessante
evenementen georganiseerd. Maar die
kunnen we niet tot een succes maken
zonder ons publiek: de buurtbewoners
rondom het Bultpark en omstreken. 
Dus tot ziens in 2017 in het Bultpark.

Zie impressie.....

Overwoekering

Fasering beheer 
onderhoud Bultpark 
door de gemeente.

Stappenplan beheer onderhoud
Op uitnodiging van leden van het Bultparkcomité is een rondgang, met 
beleidsmedewerkers van de gemeente, in het Bultpark gemaakt. Met 
name de overwoekering op diverse
plekken in het park is ter sprake
gekomen, mede door een vraag van een
bewoner op de Kempenaar over de
overlast van de bramenstruiken aldaar.
Er is een gefaseerd stappenplan voor het
beheer gemaakt. Begin dit jaar wordt
begonnen met de overwoekering aan te
pakken van de bramenstruiken aan de
rand van de Kempenaar. Zie de overzichtskaart waarop in fasen 
aangegeven is hoe een deel van het park aangepakt gaat worden. 

Lees meer.....
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http://www.bultparklelystad.nl/category/fotoalbum-2014/
http://www.bultparklelystad.nl/praktische-informatie/groenbeheerplan/


Nieuwe aanwinst

Een geschonken 
amberboom door 
bewoners van Lelystad

Bewoners schenken boom
Soms wordt een boom, die je als klein boompje hebt gekocht, te groot 
voor je tuin. Dat was het geval met de amberboom
(Liquidambar) in de tuin van de heer en mevrouw
Kiburg in Lelystad.

Omzagen vonden ze zonde en terecht. Er werd
contact gezocht met de gemeente en via de
gemeente met Stichting Bultparkcomité. De boom
was nog niet zo oud dat hij niet meer verplant kon
worden en dus gingen we aan de slag. 

Lees meer.....

Een halve eeuw

Een blijvend uniek 
geschenk dat met de 
jaren alleen maar 
groter wordt.

Het “50 jaar” jaar
In 2017 bestaat Lelystad als plaats 50 jaar (als gemeente 'pas' 37 jaar, 
in 1980 werd Lelystad gemeente). 

Ter gelegenheid hiervan wil Stichting
Bultparkcomité niet achter blijven. Alle mensen
die iets met 50 hebben of die 50 jaar worden,
worden in de gelegenheid stellen om een uniek
geschenk aan te schaffen. Geen traditionele
geschenken zoals een maximumsnelheid bord
binnen de bebouwde kom, maar iets dat met de
jaren alleen maar groter wordt. Waarvan je
kleinkinderen en achterkleinkinderen de vruchten kunnen plukken. Je 
nieuwsgierigheid gewekt, lees de mogelijkheden.

Lees meer....

Bijenweitjes
Bijen hebben het niet gemakkelijk. Je kunt daarover regelmatig wat 
horen en lezen in de media. In 2016 werden daarom bijenweitjes 
ingezaaid in het Bultpark en ook in 2017 zal dat weer het geval zijn. 
Een mooi voorbeeld van een stukje prima samenwerking: de zaden 
worden, via Landschapsbeheer Flevoland, betaald door de Postcode 
Loterij, de gemeente doet de grondbewerking en Stichting 
Bultparkcomité zaait in en verzorgt de pr.

Natuurlijk redden de bijenweitjes de 'Nederlandse bijenstand' niet 
maar alle beetjes helpen.
Naast bijen bezoeken ook vlinders en andere insecten de bloemen, op 
zoek naar nectar en/of stuifmeel. Vogels en kleine zoogdieren, zoals 
muizen, smullen van de zaden.

Plukweitjes
Wat is er leuker dan bloemen plukken 'in het wild'? Dat kan volgend 
jaar ook in het Bultpark. Op een paar plekken worden speciale 
plukweides voor bewoners aangelegd. 
De plukweides worden in april ingezaaid, in juni bloeien dan de eerste 
bloemen, in juli is het, als alles goed gaat, alles kleur en fleur wat de 
klok slaat. Je kunt er dan een bosje bloemen voor thuis op tafel plukken.
We houden je op de hoogte.

www.bultparklelystad.nl info@bultparklelystad.nl 
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