
Uitgave mei 2016

Waar en wanneer

A.s. vrijdag 6 mei van 
19:00  tot 20:30 uur, 
verzamelen in het clubhuis 
in de Ruiltuin (zie agenda op
onze site). De koffie staat 
klaar.

Fotocursus in het Bultpark 
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 van de fotowedstrijd “4 seizoenen mooi”, Niels 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. 

Woensdag 18 mei van 
16:00  tot 17:00 uur, 
verzamelen in het clubhuis 
in de Ruiltuin. 

Uitreiking boekje “Bijzondere Bomen” 
Twee personen uit het vak, Peter Kouwenhoven en Ab
Strijker, hebben een boekje uitgegeven over enkele
bijzondere bomen in Lelystad, waarvan er een paar in
het Bultpark staan. Met genodigden maken we een
korte wandeling naar de plekken waar die bomen in
het Bultpark staan.
Deze staat in het laantje van Kempenaar 04, valt niet
onder de bijzondere bomen, maar heeft wel een
aparte groeiwijze.

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

Peter Kouwenhoven, 
voorzitter van het 
Bultparkcomité en nauw 
betrokken bij het IVN waar 
Lenie de Wilde bestuurslid 
is. 

Wandeling Eten uit de natuur 
Eten uit de natuur wordt voor steeds meer
mensen interessant.  Vele kookprogramma's op TV
besteden er aandacht aan. “Wat je ver haalt is
lekker” is een cliché. Maar hier in je achtertuin,
het Bultpark, groeit er van alles wat eetbaar is.
Peter Kouwenhoven en Lenie de Wilde willen je
daar alles over vertellen en maken samen met jou
een wandeling. Zo ontdek je de plekken waar het
zomaar groeit en worden er recepten uitgewisseld

Woensdag 25 mei van 
10:30  tot 12:00 uur, 
verzamelen in het clubhuis 
in de Ruiltuin.

Wandeling in de het Bultpark 
Dit keer zijn de genodigden hele jonge kinderen, die al veel interesse
hebben in plantjes, bloemetjes en kleine beestjes in de natuur.  
Een wandeling voor groep 1 en 2 van juf Cobie van de school Het 
Mozaiëk. We laten de kinderen kennis maken met alles wat groeit 
en bloeit in de natuur, met name in Het Bultpark. 
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Natuur- en
Hobbydag

Zondag 5 juni 
 van

11:00 tot 16:00

Natuur- en Hobbydag wordt 
georganiseerd door :
Bultparkcomité, de Wijkraad
De Bolder en de 
dierenweide De Knotwilg.

Voor een indruk van het 
evenement in 2015 bezoek:

www.bultparklelystad.nl/nat
uur-en-hobbydag

Soortenzoekdag
begint op

zaterdagavond
 4 juni 

 van
21:00 tot 23:00

en 
Zondag 5 juni 

 van
09:30 tot 16:00

Soortenzoekdag wordt 
georganiseerd door:
KNNV afdeling Lelystad, 
IVN, het Landschapsbeheer 
Flevoland en het 
Bultparkcomité.

Voor het programma en info:
www.soortenzoekdag.nl/site
2016

Natuur- en Hobbydag
Op zondag 5 juni wordt bij en in het Bultpark weer de traditionele, 
jaarlijks weerkerende Natuur- en hobbydag georganiseerd. Dit 
jaar met nog meer deelnemers en meer activiteiten. Op deze zondag 
kun je volop genieten van hobby’s en stands vol creativiteit, van 
échte wilde dieren zoals roofvogels en de (tamme) dieren op 
dierenweide De Knotwilg. 

Vanaf zaterdagavond organiseert KNNV
afdeling Lelystad de Soortenzoekdag
Lelystad. Dit keer onderzoeken ze het
Bultpark in Lelystad. De dag valt samen
met de Natuur en Hobbydag in het
Bultpark. Naast de excursies worden
gedurende de dag korte Ontdekrondes
gelopen. In deze rondes ontdekt u iets van
de natuur in het park. 

De dierenweide is de hele dag open. Daar worden ook 
kinderspelletjes georganiseerd, kinderen kunnen er knutselen, 
ponyrijden, dierenknuffelen en er is allerlei lekkers zoals ijs, 
verkrijgbaar. Ook wordt er op de dierenweide koffie, thee en fris 
geschonken. De opbrengst komt ten goede aan de dieren van de 
dierenweide. 

Verder zijn er standhouders met kunst en
hobby waar men allerlei leuke spulletjes kan
kopen en kan men, voor de echte durfals,
langs de tokkelbaan naar beneden suizen. 

Ook op het gebied van ‘de natuur’ valt er op
die dag het een en ander te zien en te
beleven. Kortom: het belooft een leuke en
aantrekkelijke dag te worden. 

Was er vorig jaar weinig ‘te eten’, dit jaar wordt er een echt 
horecapleintje ingericht  waar van alles te koop is zoals op houtvuur 
gebakken pannenkoeken, biologische soepen en taarten, 
ambachtelijk Italiaanse hapjes zoals pizza en schepijs.

De toegang is, zoals altijd, gratis. De locatie is per fiets en 
wandelend vanuit de directe omgeving, prima te bereiken en dat is 
ook goed nog eens goed voor het milieu. Komt u tóch met de auto 
dan kunt u parkeren op het parkeerterrein nabij school de Kring. 

Meer fruit

Bultpark=Plukpark

Een park om van te smullen

Stoofperen in het Bultpark
Stoofpeertjes ontbraken nog in het park. Dankzij de gemeente, die 
een aantal  bomen van het stoofperenras Gieser Wildeman 
beschikbaar stelde, is dat nu verleden tijd. Omdat het gaat om jonge 
bomen zal het nog een paar jaar duren voor er volop van geoogst 
kan worden maar wat in het vat zit verzuurt niet.

Voor een korte impressie 
van de vogelexcursie van 
zaterdag 30 april:
www.bultparklelystad.nl/vogels-in-
het-park/

Zeker de moeite waard om  
volgende keer mee te lopen.

Vogelexcursie voor de vroege vogels
Vogels kijken en beluisteren in het Bultpark. Was vroeg opstaan, 
maar dan heb je ook wat, zeker als Frans van der Stoep er bij is. Hij 
wist op boeiende wijze te vertellen hoe instinctmatig of aangeleerd 
de vogelwereld in elkaar steekt. Wat er allemaal in die vogelkoppies 
omgaat! Heel veel vogelsoorten gehoord maar ook gezien.

www.bultparklelystad.nl info@bultparklelystad.nl 
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