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Mooie avond
's Middags kwam de regen
vrijdag de 18de september
nog met bakken uit de hemel
maar 's avonds was het
prachtig, windstil weer met
een klein maantje dat,
ondanks het feit dat het nog
lang geen 5 december is,
toch helder door de bomen
scheen.
Een ideale avond om
vleermuizen te spotten!
http://www.bultparklelysta
d.nl/vleermuizen-spotten/

RaboDoet
Op dinsdag 22 september
staken tien medewerkers van
de bank en de leden van het
comité plus een aantal
enthousiaste vrijwilligers de
handen uit de mouwen en het
resultaat mag er zijn.
Zie een verslag en fotogalerij
:
http://www.bultparklelystad.n
l/themas/rabodoet/

De Ruiltuin
Woensdag 14 oktober om
10:00 uur verzamelen in de
Ruiltuin.
We drinken eerst een kopje
koffie en/of thee en
bespreken het plan van
aanpak.
U bent ook van harte welkom
om mee te helpen.

Vleermuizen spotten
Tegen het vallen van de avond gingen, na koffie, thee of een frisje
gedronken te hebben in de Ruiltuin, een
kleine 30 geïnteresseerden, waaronder een
flink aantal kinderen, onder leiding van
vleermuiskenner Jeroen Reinhold van
Landschaps-beheer Flevoland op pad, het
Bultpark in.
Al na een paar stappen was het raak, tegen
de avondlucht was de snelle flits van een
dwergvleermuis te zien.
Ook de batdetector reageerde, het apparaat vangt de signalen op
die vleermuizen 'uitzenden' om te kijken waar hun prooi zich
bevindt.

Hondenstrand, klauterboom en struinpaden
In het kader van de RaboDoet werden er in het Bultpark diverse
voorzieningen verbeterd en aangelegd: een spannend struinpad
door de dichte begroeiing werd
schoongemaakt en van een nieuwe laag
houtsnippers voorzien, een klimboom werd
van takken en onkruid ontdaan, op de
ondergrond kwam een dikke laag
houtsnippers te liggen zodat de grootste
waaghalzen niet hard kunnen vallen én er
werd, aan de zuidkant van de plas en
grenzend aan de Kempenaar, een
hondenstrandje aangelegd met een gemeente bordje voor de
herkenbaarheid, aangevuld met een extra bankje en prullenbak.
Het laten zwemmen van je hond is voor eigen risico!
Er wordt nog een bordje met deze tekst geplaatst!

Nestkasten schoonmaken
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.
In de winter worden de kasten gebruikt als schuilplek. De kasten
worden daarom in oktober schoongemaakt, ontdaan van oude
nestresten, poepjes en ander ongerief.
Prachtig om te zien hoe zulke vogels een nestje gemaakt hebben en
wat daarbij gebruikt is. Vaak blijkt dat hondenhaar, gekamd uit de
losse wintervacht die plaats maakt voor de dunnere zomervacht, zo
in de lente weer een prima bestemming krijgt. En terecht: het is
zacht en voelt warm aan!
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Wandeling met
lampions
Op zaterdag 24 oktober
om 18:45 uur beginnen met
lampions maken en om
20:00 uur vertrekken voor
de wandeling we vanuit de
Ruiltuin.

De Nacht van de Nacht
Een park bij het vallen van de avond ziet er anders uit dan overdag.
Niet alleen wordt het donker maar het is ook spannend en we
komen misschien andere dieren tegen. De vogels
zijn al in diepe slaap, een nachtbraker daar
gelaten. Er kunnen nachtdieren tegengekomen
worden zoals vleermuizen, nachtvlinders, egels
etc.
Er komt een verhalen verteller die ons met
spannende nachtelijke verhalen laten griezelen,
zodat we bij elk geluid achterom kijken. Ook is er iemand die ons
verteld over de sterren. Van pompoenen gaan we lampions maken,
31 oktober is het tenslotte Halloween!

Officieel geopend
Op zaterdag 31 oktober
om 14:30 uur wordt het
Bultparkommetje officieel
geopend.
Lampions maken van 13:00
tot 14:00 uur

De winnaars
zijn bekend van de
fotowedstrijd “4 seizoenen
mooi” onderdeel zomer.
Zie het verslag en winnende
foto's op onze site :
http://www.bultparklelystad.n
l/fotowedstrijd/uitslagwedstrijd/

Najaar 2015
Besluit
Het besluit is genomen op 18
augustus 2015 op grond
van artikel van Algemene
Plaatselijke Verordening
(APV) Lelystad
Er worden met name enkele
locaties genoemd waaronder
enkele buurten maar ook :
Het Bultpark en direct
omliggende straten.
Het aanwijzingsbesluit ligt
ter inzage bij het
infocentrum.
Gepubliceerd in Flevopost
van 2 september 2015

Bultpark Ommetje
Het Bultparkcomité is trots dat 'haar' ommetje, waar overigens
iedereen, Bultparkliefhebbers en wandelaars van verder weg,
gebruik van kunnen maken. Het Bultpark ommetje wordt als eerste
geopend, het IVN heeft in Lelystad nog vier ommetjes uitgezet.
Vooraf aan de opening kunnen kinderen van een lampion van een
pompoen maken in de Ruiltuin. De wandeling duurt een half uur tot
drie kwartier en laat vele hoeken en aspecten van het park zien.

Uitslag fotowedstrijd zomer
De jury heeft de winnaars van de fotowedstrijd “Zomer” bekend
gemaakt. Het aantal inzendingen was wat teleurstellend, alle
inspiratie is waarschijnlijk naar de
vakantiefoto's gegaan. Maar de jury heeft
ervan genoten. De winnaar is Co Pomstra,
de bekende houten bruggen in één shot
gevangen.
Heb je het gemist, dan hebt je nog een
kans met een inzending voor het
onderdeel “Herfst”. Prachtige kleuren in het park brengt dit
jaargetijde met zich mee. De drie winnaars dingen mee als
genomineerden voor de eindoverwinning 2015.

Nieuwe serie foto's in het fotoalbum
Geen slok op in het Bultpark
Het college van Lelystad maakt bekend dat zij hebben besloten om
op grond van artikel 2:48 van de APV Lelystad, de volgende
gebieden aan te wijzen waarin het verboden is om op een openbare
plaats alcoholhoudende drank te nuttigen of aangebroken flessen,
glazen, blikjes en dergelijke met alcoholhoudende drank bij zich te
hebben.
• In de buurt (250 mtr) van scholen
• Alle winkelcentragebieden in Lelystad
• Op en rond trein- en busstations
• Op en rondom parken, speelvelden, voetbalvelden etc.
• en locaties waar sprake was van alcoholoverlast
Dus niet even chillen met een biertje aan de picknicktafel of een
opwarmertje tijdens een koude vissersnacht. Maar waarom laten
mensen dan ook troep achter en verdwijnen er picknicktafels of
worden ze in de fik gestoken. Is dat het stoere gedrag na enkele
biertjes?
't Is maar dat u het weet, 't is geen besluit van het Bultparkcomité.
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