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Nestkasten

NL Doet
Op 14 maart doen we (Stichting Bultparkcomite en hopelijk ook
jij!) weer mee met NL Doet. Je bent welkom van 9.00-12.30 uur
om wilgen te knotten (vorig jaar zat er, toen we wilden gaan
knotten, een eend op 15 eieren! Die was dus begin maart al
begonnen met de leg!), houtwerk in de olie zetten, bankvoeten
schoonmaken en van houtsnippers voorzien en meer. Kijk ook
op onze site (die bijna helemaal vernieuwd is!) en geef je op.
Je bent niet alleen een (halve) dag buiten maar wat geeft het
een goed gevoel als je ‘s avonds, rozig en uitgeblust op de bank
zittend, denkt aan alles wat je die dag gedaan hebt.
De wilgentenen gaan we gebruiken om een afscheiding om een
zonneweitje in het park te maken.

Het Bultpark is een vogelrijk park maar niet iedere vogel vindt
er een plekje om een nest te maken en te broeden naar haar/
zijn zin. Zeker de holenbroeders die, de naam zegt het al, een
holletje nodig hebben om een nest naar hun zin in te kunnen
maken. Holletjes zitten in oude bomen maar die staan er (nog)
niet in het Bultpark. Je hebt gelijk, dat is een kwestie van tijd.
Om ze een handje te helpen hangen er in het park enkele
tientallen nestkastjes. Na het broedseizoen worden die schoongemaakt door vrijwilligers. In de winter kunnen de kastjes dan
weer gebruikt worden als beschutte plek in barre tijden en om
in te overnachten. Als het weer lente is kunnen ze gebruikt
worden om in te broeden en dat gebeurde in 2019 volop! Tom
Wanner en Johan IJsselmuiden hebben alle kasten nagelopen.
Kapotte kasten zijn vervangen of gerepareerd en alles is weer
klaar voor te nieuwe broedseizoen!
Aan het gefluit en gekwinkeleer kun je horen dat ze er weer
zin in hebben. Overigens zijn het vooral de mannetjes: ze
lokken met hun gezang een wijfje (of niet) en laten aan andere
mannetjes horen dat dat hun leefplek, hun territorium is.

Kern en Pit
Vorig jaar hebben we bij Kern met Pit (Arcadis/Heidemij)
1000 euro aangevraagd voor de aanleg van een Kabouterroute.
Caro Snijders en Johan IJsselmuiden hebben ons plan voor een
deskundige jury (in Emmeloord) verdedigd en de 1000 euro zijn
binnen. Bij wijze van spreken dan, we krijgen het geld pas als de
route klaar is. Dennis Reijnders, ons nieuwste bestuurslid, is druk
bezig om er een aparte website voor te bouwen en de resultaten
tot nu toe zien er fantastisch uit! En dat is nog maar het begin!
We houden je op de hoogte.
Wat ons betreft wordt dit de mooiste kabouterroute van
Nederland!

Hondenspeelplaats
Je hebt er al vaker over kunnen lezen. Inmiddels is er wel het
een en ander gebeurd. Alle werktuigen zijn klaar (door vrijwilligers getimmerd!) en geschilderd (alweer door vrijwilligers).
De fa Schlepers heeft, op ons verzoek en betaald door de
gemeente, de werktuigen naar hun plek getransporteerd en
heeft geholpen met het graven van de sleuven waar de werktuigen inkomen te staan. Het plaatsen werd daardoor, hoewel
niet iedereen het daarmee eens zal zijn, bijna een fluitje van
een cent: na een paar uur stond alles op zijn plek. Er komt nog
een bord bij te staan en als de ondergrond droger en steviger
is wordt er nog een kruipdoor sluipdoor buis gelegd. De hondenspeelplaats heeft als naam Het Doorbijtertje gekregen. Veel
dank aan Obbe, Cees, Johan, Tom, Willem en de schilderende
dames Gerdien en Wil!
Zonder vrijwilligers was het niet voor elkaar gekomen! Ook
dank aan de gemeente die ons, zoals zo vaak, terzijde stond.
Niet zozeer met raad maar des te meer met daad!
De gemeenteraad stelde vorig jaar, naar aanleiding van ons
plan op de Motiemarkt, het budget voor de materialen beschikbaar.

Nokpannen

Dammen en schaken

Verschillende woningen in het Karveel krijgen een nieuw
pannendak. Van de pannenleggers kregen we een dikke 20
halfronde nokpannen voor het Bultpark Groenproject. Onder
de pannen kan van alles wegkruipen zoals een kikker en
pad, pissebedden, slakken en meer nuttige dieren en diertjes. Inmiddels liggen de pannen op hun plek in het Bultpark
Groenproject. Om ze niet teveel op te laten vallen hebben we
er een schep grond overheen gegooid.

Ooievaar
Tot op dit moment (3 februari) is er nog geen ooievaar gespot
bij het nest in het Bultpark

Voor de tafels onder het prieel hebben we in de opslag twee
schaakborden en een dambord staan. Wanneer het echt lente
wordt (met het bijpassende weer!) schroeven we ze vast op de
tafels onder het prieel. Wel je eigen tegenstander + de stenen/
stukken meenemen.

Houtsnippers in het kraaienbosje
De gemeente heeft karrenvrachten houtsnippers gestort om
de paden in het Kraaienbosje op te knappen. Willem Riepma,
soms met hulp van anderen, heeft een berg van die snippers
verspreid over de paden. Die paden zien er dan ook weer spic
en span uit! Bedankt Willem!
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