Uitgave maart 2016

Uitzendingen

Opname Omroep Flevoland

Op vrijdag 26 februari was
de eerste uitzending van
Omroep Flevoland met het
programma Natuurlijk
Flevoland in een reeks van
zes

Sinds 2013 geven we aandacht op onze eigen site en in onze
maandelijkse Nieuwsbrief aan het Bultpark. Er zijn nu onlangs vijf
afleveringen, de laatste volgt op 16 maart, opgenomen door Omroep
Flevoland gepresenteerd door Gerard
van Ommen, een natuurliefhebber bij
uitstek.

De laatste vier zijn te zien op
vrijdag 11, 18 en 25 maart
en 1 april. De uitzendingen
beginnen om 17.15 en zijn
daarna, telkens een uur
later, te zien tot
middernacht.

Half februari zijn we begonnen met
de eerste opnames. Wellicht heeft u
gemerkt, dat er een aantal personen,
waarvan er één met een grote camera
op z'n schouder, door het park liep.

Lukt het niet om te kijken,
kijk dan op uitzending
gemist.

Waar en wie
Afgelopen zaterdag 5 maart
werd een snoeicursus
gegeven door Tiem van Veen
van Landschapsbeheer
Flevoland en Peter
Kouwenhoven van het
Bultparkcomité.
Zie voor het volledige
verslag incl. foto's onze
website.
Klik op :
http://www.bultparklelystad.
nl/themas/snoeicursus/

De zes uitzendingen gaan over het
ontstaan en doel van het comité maar
vooral over de natuur in het park. Natuur in het algemeen, maar in
het bijzonder over het water (vijver) en alles wat er op en in leeft, de
vogels in het park, (50 soorten), over de activiteiten die er
georganiseerd worden en de toekomst van het park, zowel wat het
comité voor ogen heeft als wel de gemeente met zijn
groenbeheerplan.

Snoeicursus in het Bultpark
Na een koude nacht, prachtige witte struiken met rijp en ijs op het
fietspad kwamen de twintig deelnemers naar de Ruiltuin. Met een
beker warme koffie in hun koude handen begonnen ze vòòr het
houten clubhuis aan een theorieles, ondersteund door het verkregen
cursusboek. Daarna ging een groep
richting de hoogstambongerd (mini
boomgaard), de anderen groep ging
naar de fruitbomen en -struiken op
de Kempenaar 08. Vele nuttige en
praktijk gerichte onderdelen werden
behandeld over het snoeien van
fruitbomen en -struiken. Al met al
een interessante en leerzame
ochtend voor alle aanwezigen.
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Wat en wanneer

Woensdag 16 maart

Tekenen stichtingsakte van
Stichting Bultparkcomité.

Er staan op deze ochtend een drietal activiteiten in de planning.
We beginnen met het opruimen van
zwerfafval. We krijgen meestal hulp
van groep 6-7-8 van een omliggende
basisschool, dit keer de Albatros uit
de Kogge.
Het is een speciale actie, in het kader
van de aktie op scholen De Week van
het zwerfafval onder de slogan
“Lelystad schoon, heel gewoon”. De
gemeente stelt posters, vuilniszakken
etc. ter beschikking.

Om 11:30 uur worden twee
bomen geplant in de
hoogstambongerd (mini
boomgaard) op de heuvel
tegenover het Schouweiland.

Bomen planten
Als speciale actie wordt hun, door de gemeente aan de school
geschonken, hoogstamfruitboom door de kinderen zelf geplant, een
zoete appel. Toepasselijk, het zijn toch “zoete” kinderen!

Woensdag 16 maart wordt
een aantal activiteiten
georganiseerd.
Om 10:00 uur start het
opruimen van zwerfafval
vanuit de Ruiltuin.
Vrijwilligers zijn altijd
welkom om de kinderen te
begeleiden.

Een tweede boom (ook toepasselijk, een Notarisappel) wordt door
notaris Bart Jan Binnerts met de schoolkinderen geplant als
herinnering van het tekenen van door de notaris opgestelde
Stichtingsakte.
Er worden tijdens al deze festiviteiten opnames gemaakt door
Omroep Flevoland in het kader van het programma Natuurlijk
Flevoland (zie bovenstaande artikel).

Wanneer en waar
Zaterdag 19 maart moeten
de wilgen langs de
waterkant tegenover de
Schouw geknot worden.
Ons vertrekpunt is, na een
bakje koffie, de Ruiltuin om
9:00 uur.
Gereedschap is aanwezig.
Meld u aan via
info@bultparklelystad.nl

Zondag 5 juni
van
11:00 tot 16:00
Georganiseerd door :
Bultparkcomité, de Wijkraad
De Bolder en de dierenweide
De Knotwilg.

Wilgen knotten door jong en oud

Iedereen die zelf knotwilgen heeft op
zijn land of die gewoon geïnteresseerd
is, kan alles te weten komen over het
wilgenknotten en zelf de snoeischaar
ter hand nemen. Heerlijk klussen in de
vrije natuur. Dus laat de sportschool
even voor wat het is en gebruik je
spieren door te zagen en te slepen met
afgezaagde takken. Er wordt verteld
wat er met de wilgentenen, gesnoeide
takken van de wilg, gedaan kan
worden. Mocht je zelf een goed idee
hebben, neem gewoon wat takken mee, wel zelf voor vervoer
zorgen.
We verwelkomen je graag op zaterdag 19 maart om te komen
helpen.

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 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.
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