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Met lampions

In het kader van de landelijk 
georganiseerde Nacht van de
Nacht werd er in het 
Bultpark  op zaterdag 24 
oktober een 'nacht' 
wandeling uitgezet. 

Onze dank gaat uit naar allen
die deze avond een 
onvergetelijke avond hebben 
gemaakt.

Zie een verslag met sfeer 
volle foto's :

http://www.bultparklelystad.
nl/themas/nacht-van-de-
nacht/

Nacht van de Nacht geslaagd 
Voor de wandeling van start ging konden
kinderen een lampion van een oranje
pompoen maken. Wat een feestelijk
gezicht om die lichtjes door het Bultpark
te zien 
dwalen! De sterren verteller had enigszins
pech met een bewolkte hemel maar gaf
wel uitleg over oriëntatie in het heelal. Na
een wandeling over de kleine brug in de
Kogge kwamen we aan bij de picknicktafel
bij het begin van het struinpad. Daar werd
verteld welke geluiden men zo al 's nacht in het park hoort naast 
het klikken van een fototoestel. Bovenop de heuvel tussen de 
struinpaden was een kampvuur aangestoken en werd er een verhaal
verteld.
Terug in de Ruiltuin werden we getrakteerd op warme 
pompoensoep en konden we nog nagenieten van een succesvolle 
avond op een rondbank onder een boom met lichtjes!

Nieuwsbrief

De 100ste Nieuwsbrief 
inschrijving werd gehaald. 
Maar het gaat snel want we 
zijn er al weer ver overheen.

Dus schrijf je in op onze 
website via item 
Nieuwsbrief

Zie felicitatie door 
voorzitter : 
http://www.bultparklelysta
d.nl/brief/100ste-
inschrijving-nieuwsbrief/

De 100ste inschrijving 
Tijdens de `Nacht van de Nacht` lag er een
Nieuwsbrief om in te zien. Die  Nieuwsbrief kan
iedere maand zomaar in je mailbox kan vallen. 
Gewoon op de hoogte blijven van nieuwtjes en
allerlei activiteiten die het comité in het park
organiseert. Er lag een inschrijfformulier om je aan
te melden. Tijdens de toch al feestelijk avond kon
het zomaar gebeuren dat de 100ste inschrijving
zich aanmelden. Debora Versteeg was de gelukkige
en kreeg door onze voorzitter Peter Kouwenhoven
een heerlijk potje Lelystadse tuinhoning overhandigd.  
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Nestkasten

Een aantal woensdag 
ochtenden zijn leden van het 
Bultparkcomité bezig 
geweest  om de nestkasten te
inventariseren, repareren en 
schoon te maken. 

Vrijwilliger worden?  U bent 
ook van harte welkom om 
mee te helpen.

Zie een verslag met foto's : 
http://www.bultparklelysta
d.nl/nestkasten-controle/

Nestkasten zijn schoongemaakt
Het broedseizoen is achter de rug.
Hoog tijd om te kijken of er in de kasten gebroed is en door wie. 
Van ieder nest wordt een foto gemaakt zodat een deskundige de 
'oud - gebruiker' kan herkennen.
De kasten worden daarom in oktober
schoongemaakt, ontdaan van oude nestresten,
poepjes en ander ongerief, om in de winter als
schuilplek gebruikt te worden
Prachtig om te zien hoe zulke vogels een nestje
gemaakt hebben en wat daarbij gebruikt is. 
Tevens zijn er een aantal gerepareerd en er zijn
er en paar extra opgehangen. Dit alles is
opgetekend in de Nestkastenroute op onze site.

Gratis ontvangen

50 rvs plaatjes van Cor en 
Ria Rinkema van de firma 
Staalbouw te Lelystad ter 
bescherming van de 
invliegopeningen van de 
nestkasten.

Niet alleen de vogels zijn 
daar blij mee maar ook het 
Bultparkcomité! Onze dank!

Krakers geweerd
De vogelwereld lijkt in veel opzichten op die van de mensen.
Vogels maken elkaar het hof, bouwen een 'huisje', stichten een 
gezin, zingen soms het hoogste lied, maken
ruzie maar lossen dat meestal weer snel op...
Ook kraken is in de vogelwereld geen
onbekend begrip. In het Bultpark ervaren
met name mussen en mezen dat: hun
invliegopening wordt hardhandig
opengehakt door grote bonte spechten. En
deden die nou maar wat met die
opengehakte kast. 
Maar je kunt je voorstellen dat sommige
mezen en mussen daar een beetje moedeloos van worden maar dat 
is met die plaatjes niet meer nodig. Om ook deze vogels een plekje 
te geven zijn er wel vijf spechtkasten opgehangen.
Cor Rinkema, directeur van de firma Staalbouw uit Lelystad (waar 
ze alles kunnen maken wat met metaal te maken heeft!) hoorde van 
het probleem en maakte spontaan 50 rvs plaatjes die om de 
invliegopening van mezen- en mussenkasten passen. We kunnen 
daar voorlopig weer mee vooruit.

Zie onze site en ommetje :
http://www.bultparklelystad.nl/thema
s/excursies/

Zie alle IVN ommetjes :
https://www.ivn.nl/afdeling/le
lystad/ommetjes

Alle pompoenen waar de 
lampions van gemaakt 
werden zijn beschikbaar 
gesteld door Fokke en 
Kerstin Jonkman, biologische
ondernemers aan de 
Bronsweg.

Opening Bultpark Ommetje
Precies deze maand bestaat het Bultpark ommetje een jaar. Menige 
buurtbewoner en bewoner daar buiten zullen het ommetje wel eens 
gelopen hebben. Men kan het vanaf het ontstaan op onze website 
vinden. Gelijktijdig heeft het IVN interessante ommetjes uitgezet in 
Lelystad zoals Jagersbos, Beverroute en Knarbos etc. Het Bultpark 
ommetje is ook hierin opgenomen. Om het geheel wat publiciteit te 
geven hadden IVN en Bultparkcomité besloten om het Bultpark 
ommetje als startsein van de ommetjes feestelijk te openen. Dit 
alles vanuit onze vaste stek de Ruiltuin. Na het maken van lampions
uit pompoenen werd door Gerard van Ommen, bekend van Omroep 
Flevoland, de opening verricht door een bordje te onthullen. Een 
bordje als startplek met daarop twee QR-codes, de Bultparkcode 
waarachter twee route beschrijvingen zitten (groot en klein) 
beschreven door het Bultparkcomité incl. het struinpad. De IVN 
code bevat aankondigingen en beschrijvingen van alle vijf routes.
Veel wandelplezier en ontdek de natuur in en rondom Lelystad.

www.bultparklelystad.nl info@bultparklelystad.nl 
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