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Ondanks de vakantietijd ligt Stichting Bultparkcomite om het zo maar even te noemen, 
helemaal op stoom. In deze nieuwsbrief lees je wat er zich voordeed en wat er te gebeuren 
staat.

In het oude werkeiland Lelystad - Haven staat de oudste boom van Lelystad, de 
Klasemawiilg. In 1950 begonnen als piketpaaltje en uitgegroeid tot een mooie, volwassen 
wilg. Helaas, helaas: de wilg heeft zoveel last van watermerkziekte dat hij op sterven na 
dood is. Van deze boom zijn door Ab Strijker een paar stekken genomen. Om die terug te 
planten op de dijk bleek ingewikkeld ( 'liever geen bomen in het dijklichaam' en 'wie is de 
eigenaar?') maar in het Bultpark hadden we een prachtig plekje voor de drie stekken. 
Hopelijk groeien ze daar ongestoord uit tot drie knotwilgen met een roemrijk verleden!!

Van het LAPP (Lelystads Artistiek Participatie Platform) kregen we het 
prieel dat eerder in de Gordiaan (voor de oude fietsenwinkel van 
Meerens) stond. Zelf timmerden we er vier tafels en vier banken voor. 
Prieel, banken en tafels werden geplaatst in het park. Daarbij waren 
volop vrijwilligers betrokken: Tom, Riet, Wil, Willem, Johan, Cees, 
Obbe, Klaas, Gerrit en Caro zorgde voor een smakelijke lunch tussen 
de middag. Een paar wethouders hadden het houtwerk van het prieel 
eerder al in de olie gezet. 

Het is een prachtige ontmoetingsplek geworden die veel 
belangstellenden trekt. Soms ontstaat daardoor wat overlast. Als het weer iets minder 
zomers wordt zal die 'overlast' naar verwacht wordt, verdwijnen.
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Ieder kwartaal, behalve in de winter, gaan we in het park op pad met een schoolklas. Deze 
zomer was dat een klas van juf Anja ter Veen van de Lepelaar met juffrouw Anja ter Veen. 
Onvoorstelbaar hoeveel troep er gevonden wordt in het park. Daar kun je je kwaad over 
maken maar daar wordt het niet anders van. Dan kun je beter helpen bij zo'n 
schoonmaakactie. Wat ons betreft wordt statiegeld op verpakkingen snel ingevoerd!

Ondanks het droge weer doen de meeste bijenweides het redelijk tot 
goed. Er valt volop te genieten en dat zie je mensen (en volop 
insecten!!) ook doen. Picknicken temidden van de vlinders: wat is er 
mooier. 

Binnenkort wordt de vleermuizenflat, geschonken door Rene Spaargaren, geplaatst. 
Uiteraard zijn daar nog geen plaatjes van maar die houd je te goed.

Op zaterdag 27 oktober wordt de landelijke Nacht van de Nacht georganiseerd. Ook 
Stichting Bultparkcomite doet weer mee. We houden het simpel en gezellig. Uiteraard 
worden er pompoenen uitgehold en is er pompoenensoep na afloop. Twee 'tradities' die we 
er in houden. We houden je op de hoogte. 

50 jaar Lelystad werd gevierd in 2017. Ter gelegenheid van dat jubileum werden op 22 maart 
en op 22 november 20917 appels en peren geplant in het Bultpark door mensen, bedrijven 
en organisaties die 'iets' met het getal 50 hadden. De bomen die op 22 maart geplant zijn 
staan er prima bij, de november bomen hebben het moeilijker, ook door de langdurige 
droogte. Alle jubileumbomen werden verwerkt in een aanvulling op het boekje Bijzondere 
bomen in Lelystad. Burgemeester Ina Adema reikte het eerste exemplaar aan de oudste 
plantster uit, mevrouw Truus van Dooyeweert, die in 2017 50 jaar (en zo te zien nog steeds 
met veel plezier!) in Lelystad woonde. Ook dat is een mooi jubileum, een foto waard. Tom 
Wanner was de maker. Overigens maakt Tom alle foto's voor iedere nieuwsbrief. Iedere keer 
weer een verrassing maar altijd mooi/leuk om naar te kijken.

Vormgeving Naust Artwork – Foto’s Tom Wanner - 12 augustus 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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