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Groene Sluis 

Voor het eerst heeft Stichting Bultparkcomité een aanvraag ingediend bij de 
Groene Sluis; de Kringloopwinkel (bewust met een hoofdletter geschreven) die 
haar winst – dit jaar € 85.000,00! – verdeelt onder goede doelen in Lelystad. 
Omdat we als stichting zelf geen inkomsten hebben zijn we afhankelijk van ‘gulle 
anderen’ (dus mocht je een goed doel zoeken: je bent hartelijk welkom!). 
 
Wethouder Elly van Wageningen overhandigde ons de cheque van 1048,00 euro, 
precies het bedrag dat we aangevraagd hadden! Eigenlijk wilden we een 
rondedansje maken maar dat staat een beetje gek voor zo’n zaal vol mensen. We 
hadden een aanvraag ingediend voor vier tafels en vier banken die onder een 
prieel komen te staan. Het moet een ontmoetingsplek worden waar we cursusjes 
kunnen geven, mensen met elkaar kunnen kletsen, schilderen… We maken de 
tafels en banken zelf dus dat scheelt de helft!  
 
Betrokken bewoner Dwayne van Dillen had via ons een ooievaarsnest op een paal 
aangevraagd en ook die aanvraag werd gehonoreerd. De paal met nest (gemaakt 
door de fa. WoutHout uit Groningen) is inmiddels geplaatst. Wat een verrijking van 
het park! Als ooievaar zoek je niet verder als je dit nest gezien hebt!  
Wie weet heeft het nest, en vooral de ooievaars die we daar hopen te mogen 
verwelkomen, een positief effect op het geboortecijfer in de omliggende wijken. 
 
De uitreiking van de cheques vond plaats bij de Groene Sluis. Een zaal vol blije en 
positieve mensen die met elkaar wat doen voor de samenleving. Iets om trots op 
en dankbaar voor te zijn! En Janneke Pikkert, die het een en ander aan elkaar 
praatte (en meer) maakte er helemaal een feest van! Nogmaals dank! 



Dieren onder dak 

In het Bultpark hangen nogal wat nestkasten, vooral voor mezen, maar ook voor mussen, spechten en spreeuwen. 
Nestkasten die stuk waren worden gerepareerd, verdwenen kasten zoveel mogelijk vervangen. Het ooievaarsnest 
staat. Ook komt er nog een onderkomen voor vleermuizen, gemaakt en geschonken door René Spaargaren. We 
hopen daarna een folder uit te geven met als titel ‘Dieren onder dak in het Bultpark’ met een beschrijving van de 
mogelijke bewoners. Hopelijk stimuleert het mensen om zelf ook een kastje (meer mag ook) op te hangen. De folder is 
te zijner tijd af te halen in de Ruiltuin. We houden je op de hoogte. 

Eend wordt ‘Gansje Anders’ 

Vorig jaar hebben we een eend van cortenstaal geschonken gekregen van 
de firma Staalbouw uit Lelystad. We waren (en zijn) daar blij mee. Dankzij het 
ijs konden grapjassen (proef het sarcasme) bij de eend komen. Ze hebben 
zijn kop om gebogen. En zo is weer een klein stukje plezier om zeep 
geholpen. De fa. Staalbouw heeft aangeboden om de eend weer te 
repareren en met die toezegging zijn we blij! 
 
We hebben binnen Stichting Bultparkcomité wel vaker discussie als het gaat om de plannen die we hebben. Heeft het, 
gezien de lolbroeken die eropuit zijn om de dingen kapot te maken, zin om ze uit te voeren of niet? De moed zakt je 
wel eens in de schoenen als je bijvoorbeeld merkt dat de helft van de vlinderstruiken en een aantal fruitstruiken gepikt 
zijn. Ook nestkasten verdwijnen geregeld. Doe je niks dan heb je geen ergernissen maar dan bereik je uiteraard ook 
niks. Doe je het wel dan moet je met diefstal en vernieling rekening houden. Toch blijven we positief, anders kunnen 
we er wel mee stoppen. 

NLdoet in het Bultpark (9 en 10 maart)  

Dit jaar deed het Bultpark voor de eerste keer mee aan NLdoet. Op 
vrijdag was onder andere het complete college van burgemeester 
en wethouders aan het werk. Het bleek dat ze meer konden dan 
besturen. Hout (van het prieel dat we binnenkort gaan plaatsen) 
werd in de olie gezet en een aantal wilgen werd geknot. Twee 
vernielde fruitbomen werden vervangen door nieuwe exemplaren.  
Waren er vrijdag, buiten het bestuur, elf vrijwilligers die de handen 
uit de mouwen staken, zaterdag waren dat er dertien! De wilgen 
werden afgemaakt, een bijenstrook afgeplagd en van schors 
voorzien. Het NatuurInformatiePunt (NIP) Bultpark en de 
scheepsbank werden in de olie gezet! Kortom: het Bultpark zag er 
na twee dagen NLdoet nóg beter uit!  
 

Er wordt tijdens NLdoet niet alleen veel werk verzet, het is 
ook gezellig en dat is zeker zo belangrijk. Een voldaan 
gevoel en rozige wangen horen daar natuurlijk ook bij. 
Welzijn Lelystad verraste de deelnemers met een paar 
verrukkelijke bonbons. Iedere deelnemer kreeg bovendien 
een potje narcissen mee naar huis als dank.  
 
Natuurlijk doen we volgend jaar weer mee! 
 

 

Agenda    

Er zijn op dit moment nog geen data gepland voor de komende activiteiten. Ga voor een volledig en actueel overzicht 
naar de website van het Bultpark. 
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