


Natuurwerkdag

Op 3 november organiseerden de provinciale landschappen in 
Nederland (in Lelystad Landschapsbeheer Flevoland) de natuur-
werkdag. Natuurlijk deed Stichting Bultparkcomite mee! Lekker 
buiten bezig zijn: wilgen knotten, bankvoeten schoonmaken, 
hout in de olie zetten: zo werd het Bultpark weer een beetje 
mooier! 

In het Bultpark waren 27 vrijwilligers actief waaronder 9 scouts 
die, samen met hun begeleiders, wilgentakken het Kraaienbos-
je insleepten. Het laatste uur mochten de scouts in de Ruiltuin 
een nestkast voor thuis timmeren. 

Ook de wethouders Nellie den Os en Ed Rentenaar ontdeden 
een knotwilg van zijn takken. Na afloop was er voor iedere 
deelnemer een zakje met wat bolletjes.   

Bultpark in gedichten

Bultpark groenproject

Vrijwillgersmarkt

Dit voorjaar schreven Doree de Kruijk en Stichting Bultparkcomite een gedichtenwedstrijd uit onder middelbare scholieren. De jury 
(Doree de Kruijk, Floor Koedam en Jeannette van Loenhout) koos de 10 beste uit. Inmiddels zijn die afgedrukt op een trespa bordje 
en bevestigd op de leuningen van 10 banken. Vrijwilliger Wil van Kessel verfde stukken bank geel zodat de bordjes beter uitkomen. 
Een behoorlijke klus omdat het wel drie keer moest voor het dekte. 

Er is een leuke gedichtenroute ontstaan. Die route staat ook op papier. Je kunt hem afhalen tijdens openingsuren in de Ruiltuin en 
in de Duurzaamheidswinkel aan het Stadhuisplein.

De gemeenteraad heeft inmiddels ingestemd met het project en heeft geld beschikbaar gesteld voor de realisatie. De bewoners 
in de omliggende wijken worden binnenkort geïnformeerd over het project middels een bewonersbrief. Ook komt er een infomo-
ment over de plannen (in de Ruiltuin). De datum is nog niet bekend. De projecten gaan alleen door als we voldoende vrijwilligers 
kunnen werven. Het aantal vrijwilligers voor de Pluktuin (kruiden en bloemen plukken) bedraagt op dit moment vijf personen dus 
de Pluktuin gaat wat het aantal vrijwilligers betreft, in ieder geval door tenzij buuurtbewoners grote bezwaren hebben.

Stichting Bultparkcomite stond met een stand op de vrijwil-
ligersmarkt in het Stadhuis. Het was er druk en gezellig. Er 
waren leuke contacten maar veel vrijwilligers heeft het die 
middag, helaas, niet opgeleverd.



Bladval

Na, dankzij het mooie en rustige weer, weken genoten te heb-
ben van de allermooiste herfstkleuren sinds jaren is inmiddels 
het meeste blad gevallen. Sommige mensen worden daar 
melancholiek van maar ach, voor je het weet is het weer lente. 
Overigens is het Bultpark alle seizoenen de moeite waard maar 
dat wist je natuurlijk al!! 

Op 7 november ging groep 6/7 van OBS De Lepelaar met 
juf Wendela in het Bultpark op zoek naar zwerfafval. Ook dit 
keer was er een rijke oogst aan leeg verpakkingsmateriaal 
en andere rommel. Er werd, net als andere keren, ook weer 
‘bijzonder afval’ gevonden. Dit keer was het een rugzak met 
een aantal sportbroekjes, een onderbroek en medicijnen. Hoe 
zoiets in de bosjes terecht komt is de vraag. Na afloop lag het 
park er weer spic en span bij!

Zwerfafval

Nieuw

Een aantal keren is onze nieuwsbrief verzorgd door Harm Bruins Slot die gelukkig bereid was om de uitgave te verzorgen 
toen we een tijdje zonder vormgever zaten. We waren daar blij mee! 

Nu heeft Dirk Lodder van Cicero Color uit Almere het stokje van Harm overgenomen. Dirk is een professional en dat is te 
zien. Geen wonder: hij heeft een bedrijf dat zich vakmatig met vormgeving en drukwerk bezighoudt.

Vormgeving Dirk Lodder - Foto’s Tom Wanner - 15 november 2018


