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Door vakanties verschijnt deze nieuwsbrief iets later dan je gewend bent. 

  

Een delegatie uit Zoetermeer bracht via Welzijn Lelystad een bezoek aan het prachtige 
Bultpark. Het was schitterend weer, een beetje aan de warme kant. Na de lunch in het 
huisje op de Ruiltuin werd er een korte wandeling gemaakt door het park. Natuurlijk volop 
aandacht voor alles wat eetbaar is, voor de bijenweides, de bijzondere bank op de ‘bult’ 
en de plannen van stichting Bultparkcomité. De (voortreffelijke) lunch werd verzorgd door 
sociaal restaurant Aan Tafel uit Lelystad. 

Aan Tafel wil jong en oud verbinden en verkleint daardoor de kans dat mensen in 
een isolement terechtkomen. Het is een plek waar buurtbewoners bij elkaar 
komen, bijvoorbeeld om te ontbijten of te lunchen, elkaar helpen waar dat kan en 
nodig is, naar elkaar luisteren en goede raad geven. Een fantastisch initiatief!  

Aan Tafel koop alles in Lelystad om zo de plaatselijke economie te steunen. Google 
Aan Tafel Lelystad en je vindt alle info. 

      

Op zondag 3 juni organiseerde Wijkraad De Bolder een Natuur- en Hobbymarkt in het 
Bultpark. Het was prachtig weer, zo’n dag waarvan we er al heel wat gehad hebben deze 
lente. Warm en zonnig, goed gestemde (en veel) bezoekers. Natuurlijk stond Stichting 
Bultparkcomité er ook. Belangstellenden konden o.a. zonnebloemen zaaien voor thuis. 
Veel belangstelling was er ook voor onze nieuwsbrief en dat leverde ene flink aantal 
nieuwe lezers op! 

Naast onze stand was de scouting actief. Zo werd er een prachtig vlot gebouwd. Onze 
penningmeester, Johan IJsselmuiden, kwam op het lumineuze idee om ze te vragen om de 
deze winter, toen het ijs begaanbaar was, omgebogen eend weer recht te zetten. Hoewel 
zijn kop nog een beetje scheef staat is de eend eigenlijk weer helemaal de oude. 

Later

Mooi Zoetermeer

Bultparkdag

Eend

Nieuwsbrief Stichting Bultparkcomité 
juni-juli 



Natuurlijk kregen we op de Bultparkdag veel vragen over eetbare vruchten en zaden. Op 
de stand stond een glazen pot met walnoten uit het Bultpark. Iedereen mocht raden 
hoeveel er in zaten. De opgegeven aantallen varieerden nogal: van 4 stuks (een kleine 
bezoeker) tot bijna 300 noten (een volwassen bezoeker). Het juiste aantal was 150 
walnoten. Er zaten twee schatters dichtbij: 1 met 149 stuks en 1 met 151 stuks. Lotte Hop 
(met 149 stuks) uit Ermelo won na loting de cadeaubon. 

 

Bultpark – Plukpark: zo heet het park niet voor niets. Op het moment dat je deze 
nieuwsbrief in je inbox krijgt zijn de krenten(Amelanchier) alweer over. Ze droegen dit 
jaar volop vruchten (van krenten maak je de allerlekkerste jam!). Heel wat merels, en 
hopelijk ook menselijke liefhebbers, hebben er van gesmuld! Er groeien behoorlijk wat 
mispels en andere vruchten maar er lijken heel weinig hazelnoten te komen.  

Wat steeds weer blijkt is dat mensen eetbare vruchten en zaden moeilijk kunnen 
herkennen. En als dat wél lukt zijn ze vaak nóg bang dat ze niet de goeie struik of boom 
hebben. Wat ook blijkt dat veel mensen nog nooit een walnoot gevonden hebben in het 
park omdat ze niet weten hoe een walnotenboom eruit ziet. Op de Bultparkdag stonden 
we gedeeltelijk onder een walnotenboom (volop vruchten maar nog onrijp) dus die vraag 
was snel beantwoord. Dat betekent natuurlijk wél een nieuwe concurrent op de 
‘walnotenmarkt’ in het Bultpark! 

Per abuis zijn een paar bijenweides ingezaaid met gras. Dat was niet de bedoeling. In de 
tweede week van juni hebben Gerrit de Noord en Tom Wanner deze ‘grasweides’ weer 
ingezaaid met bloemen voor bijen, vlinders en hommels. Het zaad werd beschikbaar 
gesteld door gemeente Lelystad waarvoor HARTELIJK DANK! 

De paden werden deze winter aangepakt en opgeknapt. Later heeft de gemeente ook de 
randen met grond aangevuld. Een hele verbetering omdat de paden nu geen ‘afstap’ 
hebben (dat was gevaarlijk door de kans op omvallen als je met een scootmobiel het park 
bezocht). De randen zijn ingezaaid en op veel plekken zie je het jonge gras opkomen.  

‘Het Bultpark in gedichten’ is een wedstrijd voor middelbare scholieren uit Lelystad. Maak 
een gedicht over het Bultpark. De gedichten van de winnaars worden op de rugleuningen 
van de banken bevestigd. Inmiddels zijn er al flink wat gedichten binnen gekomen. 

Vormgeving Naust Artwork – Foto’s Tom Wanner - 28 juni 2018 

wanneer starttijd activiteit

woensdag 25 oktober 10:00 zwerfafval opruimen (najaar)

zaterdag 27 oktober 20:00 nacht van de nacht
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