Uitgave oktober 2016
Bezoek in het park
Het bezoek van de leden
van de milieufederatie heeft
op vrijdag 16 september jl.
plaats gevonden.

Milieufederaties in het Bultpark
Iedere provincie heeft een Milieufederatie. Jaarlijks organiseert een
provinciale federatie een landelijke bijeenkomst. Dit keer was het de
beurt van Natuur- en Milieufederatie Flevoland die overigens
bijna 30 jaar bestaat!
Een van de onderwerpen waar men zich op kon 'inschrijven' was de
eetbare openbare ruimte of, anders gezegd: wat valt er allemaal te
oogsten in het Lelystadse groen? Nu valt er op zich niet zoveel meer
te oogsten in de herfst maar in de praktijk viel het gelukkig een
beetje mee.
Deze eetgroep heeft de openbare pluktuin van het LAPP (voormalige
winkel van Meerens in de Gordiaan) bezocht, de plukstrook in de
Kempenaar en volkstuincomplex Milieuvriendelijk Tuinieren aan de
Bosweg.
Tot slot werd het Bultpark aangedaan. Het was het eind van de dag
dus het fris-en-fruitige was er bij de meeste deelnemers wel vanaf,
maar toch keken ze hun ogen uit in ons prachtige park. Men was vol
belangstelling en interesse. Hopelijk heeft het park (en de andere
locaties) de deelnemers ook gestimuleerd om initiatieven van
bewoners (pluktuinen, buurttuinen en dat soort zaken) te
ondersteunen en te stimuleren. Als dat niet gelukt is heeft het niet
aan het Bultpark gelegen!
Van de pluksel werd in de Duurzaamheidswinkel (voormalige
postkantoor aan het Stadhuisplein) thee gezet, pesto en
kruidenboter gemaakt en gejureerd. Wie denkt dat thee van
kleefkruid niet smaakt heeft het mis en ook de pesto van rucola met
peen bleek niet te versmaden.

Wat gebeurt ermee?

Ingezaaide bloemenstroken
De reacties over de bloemenstroken in het park waren enthousiast.
Maar wat gaat er nu mee gebeuren zal menigeen zich afvragen. Het
ziet er wat rommelig uit ofschoon zich hier en daar nog een
bloempje verheft. Uitgebloeide bloemen geven zaad, zoals de vele
zonnebloemen, voor allerlei vogels en kleine dieren o.a. muizen.
Bezoek de vogelinventarisatie avond, zie aankondiging op blad 2, het
zal zeker aan de orde komen. Dus de stroken blijven onaangeroerd
en dienen als voedsel.
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Complete verslag
Bezoek voor het complete
verslag inclusief enkele
foto's op onze site onder
thema: vleermuizen spotten
of klik op
http://www.bultparklelystad.
nl/vleermuizen-spotten/

Meer info
op onze site onder thema
excursies of klik op:
www.bultparklelystad.nl/the
mas/excursies/

Verslag vleermuizen spotten
Op vrijdag 9 september trok een groep van ruim 30 jonge en wat
oudere enthousiastelingen, waaronder een aantal Freek Vonk's in
'opleiding', met begeleiding van Jan Nagel van Landschapsbeheer
Flevoland het Bultpark in. Een prachtige, wolkenloze avond met een
mooie sterrenhemel. Jan Nagel vertelde allerlei interessant verhalen
over vleermuizen, maar.........
Lees meer op onze site!

Educatief project

Nog even ter herinnering, het stond ook in
de Nieuwsbrief van juni, gratis brochures
genaamd “Kijk om je heen in het Bultpark”.
Interessante wetenswaardigheden in en over
de natuur.
Ze zijn bedoeld voor de scholen rond het
Bultpark en voor iedereen die met
(klein-)kinderen op pad wil gaan in het
Bultpark. Het project richt zich op twee groepen: 6 - 8 jaar en 8 - 11
jaar en is verdeeld in de vier seizoenen. In ieder seizoen worden een
paar onderwerpen, voorzien van een foto, beschreven die op dat
moment te zien, te horen of te ruiken zijn. Lees meer op onze site
waar ze te verkrijgen zijn!

Wanneer en waar
Maandag 3 oktober van
20:00 tot 21:30 uur. In
één van de zalen van
Hanzeborg aan de
Koningsbergenstraat
Je kan je aanmelden op:
info@bultparklelystad.nl
Raadpleeg voor route de
agenda op onze site

Vogel kennismakingsavond
De opvallendste dieren in het park zijn de vogels. Frans van der
Stoep, een vogelkenner en een Bultparkrandbewoner inventariseert
de vogelsoorten in het park. Inmiddels heeft hij meer dan vijftig
soorten geteld! Verschillende soorten kunnen ook in de aanliggende
tuinen voorkomen.
Voor mensen die nieuwsgierig zijn wélke 50 soorten het zijn
organiseert het Bultparkcomité een vogel kennismakingsavond.
Frans vertelt boeiend over de vogels van het Bultpark en weet
allerlei anekdotes. Hij kan je bovendien vertellen wat je moet doen
om soorten naar je eigen tuin te lokken. Natuurlijk laat hij ook zien
hoe de vogels eruit zien. Wie weet zijn of worden het ook
regelmatige bezoekers van jouw tuin.

Nacht van de nacht

Wanneer en waar
Op vrijdag 29 oktober van
19:15/20:00 tot 21:15
uur.
19:15 uur lampions maken
20:00 uur start wandeling
Verzamelen in de Ruiltuin.
Je kan je aanmelden op:
info@bultparklelystad.nl
maar dat wist je toch al.

Een wandeling door het Bultpark maar dan 's avonds als het donker
is. Voor de wandeling van start gaat gaan we
eerst met de kinderen lampions maken van
oranje pompoenen. Overal hangen lichtjes
tussen de bomen en met de lampions wanen
we ons in een sprookjesbos. We houden even
stil bij een kampvuur. Wat we verder
tegenkomen in het park blijft nog een
verrassing maar het wordt spannend.
Want je kan van alles tegenkomen, nachtvlinders, vleermuizen maar
ook hetgeen je niet verwacht. Na afloop van de wandeling warme
soep van de houtstoof.

Wanneer en waar
Op woensdag 26 oktober
van 10:00 tot 12:00 uur.
Verzamelen in de Ruiltuin.
Op donderdag 27 oktober
van 9:00 tot 12:30 uur

Verder in de maand oktober
gaan we. met de hulp van kinderen van een omliggende school, het
zwerfafval opruimen in het park. Dit keer de school Het Mozaïek.
Ook houden we de jaarlijkse schoonmaakactie van de nestkasten.

www.bultparklelystad.nl

info@bultparklelystad.nl
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