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Een aantal jaren geleden kwamen enkele bewoners en 
wijkraad De Bolder op het idee om een ruiltuin te beginnen, 
een tuin waar mensen planten, die ze over hadden, konden 
ruilen voor andere planten. Niks meer weggooien maar her-
gebruiken. Dat idee van destijds is al jaren realiteit: de Ruiltuin 
bestond onlangs 10 jaar! Stichting Bultparkcomite overhandig-
de (figuurlijk) aan alle vrijwilligers van de Ruiltuin een forse 
hoogstamappel, geplant in het Bultpark. De voorzitter van de 
wijkraad, Jan Broekhuis, schroefde het herdenkingsbordje op 
een van de boompalen. 

Ook Stichting Bultparkcomite vierde een jubileum, zij bestond 
5 jaar. Ook een prima reden voor een fruitboom in het Bultpark 
Zo is het park weer een paar fraaie fruitbomen rijker.

Waterborden

Op het Natuur Informatie Punt (NIP), naast school de Kring, 
werden onlangs drie waterborden aangebracht. Zij konden 
gerealiseerd worden dankzij een gulle bijdrage van Waterschap 
Zuiderzeeland. Op de borden staan vissen, kleine waterdieren 
en dieren in & bij het water afgebeeld. De borden maken 
duidelijk hoe belangrijk schoon water is, niet alleen voor 
mensen maar ook voor dieren. Van alle planten en dieren op 
het NIP wordt een brochure gemaakt.

Stichting Bultparkcomite wenst jullie fijne 
feestdagen, een mooi 2019 en een goede 
gezondheid toe. We zien elkaar 
hopelijk weer in het
Bultpark!



Kleine modderkruiper

Bijeenkomst voor vrijwilligers

Stadsplanken

Jan Kleerenbezem, een Bultparkrandbewoner, liet een 
plastic dopje van een fles in het water vallen. Milieu-
bewust als Jan is probeerde hij het dopje met een netje 
weer op te vissen. Wie schetst zijn verbazing toen er in 
het net ook een bijzonder visje zat: de kleine modder-
kruiper! Zo is de (water-)natuur van en in het Bultpark 
nog rijker dan we dachten! Jan: dank voor je mailtje. 
Zie je ook wat bijzonders? Laat het ons weten!

Het houtbedrijf van Kuperus en Gardenier (Bolderweg 47 in 
Lelystad, telefoon 260026) maakt o.a. stadsplanken van 
bomen, die gerooid/gekapt worden in Lelystad (en daar 
buiten). Het bestuur van Stichting Bultparkcomite ging bij hen 
op excursie, vooral om te kijken of ze ook wat van hout van 
bomen uit het Bultpark zouden kunnen maken. En dat kan. 
Eigenlijk kunnen ze inspelen op iedere wens van klein tot (veel) 
groter zoals een tafelblad of stoel van hout uit het Bultpark of 
uit je eigen tuin (mits dik genoeg).

Weer 2 gedichten van de wedstrijd ‘het Bultpark in gedichten’. In de komende nieuwsbrieven vind je iedere keer weer twee nieuwe 
gedichten. Uiteindelijk komen de gedichten van de tien winnaars, die ook op de leuningen van banken in het park zijn aangebracht in 
de nieuwsbrieven te staan. Het Bultpark in gedichten: zo kijk je weer op een heel andere manier naar het park!

Zonder vrijwilligers gebeurt er weinig in het Bultpark. Het 
afgelopen jaar waren ze dus weer onmisbaar o.a. bij de plaat-
sing van de vleermuizenflat (waar een specht inmiddels een 
gat ingehakt heeft!), het in de olie zetten van houtwerk, het 
knotten van wilgen, de realisatie van de gedichtenroute, de 
schoonmaakochtenden met schoolklassen... Dankzij de vrij-
willigers wordt het park mooier. Dat was een goede reden om 
hen een keer in het zonnetje te zetten. Dat gebeurde onlangs. 
Men werd ook geïnformeerd over het Groenproject Bultpark en 
voor iedere vrijwilliger was er een aardigheidje vergezeld van 
dankbare woorden.

Laatste

Dit is de laatste nieuwsbrief van 2018. In 2019 hopen we het Bultpark Groenproject te kunnen realiseren. Als alles meezit gaan 
half januari de bewonersbrieven, de flyer voor het werven van vrijwilligers en het ontwerp de deur uit. Alle bewoners, die aan het 
park wonen, krijgen dat pakketje in de bus. In januari kan men ook terecht op een infobijeenkomst in de Ruiltuin. De financiën zijn 
zo goed als helemaal rond maar zonder (voloende) vrijwilligers gaan onderdelen van het project niet door. Wil je helpen? Laat het 
ons weten. Mail naar info@bultparklelystad.nl en je hoort van ons.

Rest ons je goede feestdagen toe te wensen en hopelijk zien we elkaar in 2019 weer in het Bultpark! 
De prachtige foto op jouw eigen feestkaart is gemaakt door Tom Wanner, onze Bultparkhoffotograaf. Uiteraard is een plekje in het 
Bultpark uitgekozen. Trouwe bezoekers herkennen de plek.
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