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Dit is alweer de laatste nieuwsbrief van 2019. Iedere maand 
verscheen er weer een digitale nieuwsbrief, bedoeld om je op 
de hoogte te houden van het wel (en gelukkig weinig wee) 
van/in het Bultpark. Iedere maand weer gemaakt (als vrijwil-
liger!) door Dirk Lodder van Cicero Color, met foto’s van onze 
Bultparkhoffotograaf en bestuurslid Tom Wanner. 

Een hoogtepunt van het afgelopen jaar was de opening van het 
Bultpark Groenproject. Onvoorstelbaar trouwens hoe de beplan-
ting, ondanks warmte en droogte, gegroeid is. 

Wie weet wat ons 2020 gaat brengen. Dit voorjaar, volgens de 
uitgever, in ieder geval een reportage over het Bultpark in het 

Komen en gaan

Bestuurslid Jeannette van Loenhout stopt er mee op 1 januari. 
Ze is dan drie jaar onze secretaresse geweest. Jammer dat ze 
weggaat, maar we zijn vooral blij dat ze drie jaar in ons bestuur 
heeft gezeten! DANK! 
Gelukkig hebben we weer een vervanger voor Jeannette 
gevonden: Dennis Reijnders, een Bultparkrandbewoner (tegen-
over het Bultpark Groenproject). Dennis heeft nu een keer in 
het bestuur meegedraaid en we zijn hartstikke blij met hem 
(en hopelijk hij met ons)!

Zonder vrijwilligers gaat dat niet. We hebben jou nodig 
om het park nog mooier en aantrekkelijker te maken. En 
reken maar dat dat voldoening geeft! Je hoeft, als je  
daar geen zin in hebt of geen tijd voor hebt, niet iedere 
week op te draven, maar als je af en toe je handen uit de 
mouwen steekt is iedereen daar blij mee. Je bent dus  
meer dan welkom. 
Ach, soms ligt een goed voornemen zo voor de hand!Waarschijnlijk, wat zeg ik, zeker vooral dankzij die vele 

emmers en gieters water uit de sloot naast het project en 
aangesjouwd door vrijwilligers die het project ter harte 
ging. Gelukkig hebben we geld gekregen waarmee we 
een pompje, slang en sproeier aan kunnen schaffen.

         We willen iedereen een groen en   
           vreugdevol 2020 toewensen en 
             natuurlijk eerst mooie, sfeervolle en  
  warme feestdagen! Ook in 2020 ben  
   je meer dan welkom in het Bultpark!



Pluktuin

Je hebt er waarschijnlijk over gelezen: veel planten uit de 
Pluktuin zijn gepikt. Jammer maar ook een probleem: waar 
halen we de ping (150 – 200 euro naar schatting) vandaan om 
de planten (25 stuks lavendel, 4 grote rozemarijnplanten, wat 
bieslookplanten en een paar tijmplanten) te vervangen? We 
hopen hier of daar een onverwachte bron aan te boren zodat de 
Pluktuin weer optimaal kan functioneren vanaf de lente ( het is 
zo maar weer zover!). Tips zijn welkom!

Vormgeving www.cicerocolor.nl Dirk Lodder - Foto’s Tom Wanner - 8 december 2019

Hondenspeelplaats

Mooi werkKabouterroute

We hebben het plan om, zo mogelijk dit voorjaar, in het Bult-
park een kabouterroute te realiseren voor kinderen van 2 – 8 
jaar. Er zit voortgang in de plannen: de opzet is bijna klaar, de 
beschrijving en de begroting zijn ook bijna klaar. Bij Arcadis 
hebben we, in het kader van Kern met Pit een bijdrage aan-
gevraagd. Als we die krijgen (maximaal 1000 euro) komen 
we een heel eind maar zijn we er nog niet. Het geld is alleen 
bedoeld voor materialen zoals palen voor de kabouters, een 
zelf te maken kabouter picknickset (vijf paddenstoelen en een 
paddenstoelentafel, uiteraard rood met witte stippen) layout-
werk  ten behoeve van de tekst voor de website, een eenvoudi-
ge ‘reclame’ folder, bordjes met nummers en QR codes, verf en 
dergelijke. 
De rest is vrijwilligerswerk. 
Bij de plannen werken Stichting Bultparkcomite, IVN afdeling 
Lelystad en dierenweide De Knotwilg samen. We hopen dat de 
route geadopteerd gaat worden door een Lelystadse scouting-
groep.

De brug van het Bultpark naar de Gondel is door de gemeen-
te aangepakt en hoe. Hij ziet er weer uit als nieuw en hij kan 
weer vele jaren mee. Wij, en niet alleen wij als Stichting Bult-
parkcomite, maar vooral al die wandelaars die er gebruik van 
maken, zijn er blij mee! DANK gemeente!

Nieuwe bijenweitjes

Zoals het er nu, na overleg met gemeente Lelystad uitziet, 
kunnen we lente 2020 wat nieuwe bijenweitjes realiseren. Op 
de oude weitjes zijn de mosterd en bladramenas dominant 
geworden (door de grote hoeveelheid zaad die in de bodem 
van deze planten aanwezig is. Dat zaad kiemt eerder en groeit 
harder dan de nieuwe zaaisels) dat andere bloemen geen kans 
meer krijgen en dat was dit jaar te zien. Nou genieten insec-
ten volop van mosterd en bladramenas maar het oog van de 
wandelaar wil ook wat (= kleur en fleur). We hopen dat dat in 
2020 weer lukt.

Eerst leek het erop dat we de hondenspeelplaats perse in 2019 
zouden moeten renoveren, nu blijkt dat dat niet mag en dat 
het 2020 moet worden. Gelukkig mogen we in (in januari – 
februari waarschijnlijk) de voorbereidingen (het zaag- en tim-
merwerk, het in de olie zetten en het teren van de delen die in 
de grond komen) in de Ruiltuin doen. Mooi in de buurt en als 
het erg koud is kunnen we even opwarmen in het huisje op de 
Ruiltuin.

Stemming

Het is misschien geen weer om in het park op een bankje te 
zitten maar wat kan het park er op nevelige ochtenden prachtig 
uitzien. Maar ook onder zo’n strakblauwe vrieslucht en als de 
schemering valt terwijl de zon oranje wegzakt in het westen. 
Eigenlijk is het Bultpark ieder moment van iedere dag de moei-
te waard. 
Onze Bultparkhoffotograaf, Tom Wanner, die, zoals gezegd, het 
fotowerk voor deze nieuwsbrieven verzorgt, weet de beelden 
altijd weer prachtig te treffen. Wat bijzonder als je op zo’n 
intensieve manier naar je omgeving kunt kijken.


