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Al het houtwerk (prieel met tafels en banken, het houtwerk van 
de Pluktuin en de hekjes van de Blije BijenBorders) is en wordt 
de komende dagen in de olie gezet door vier kunstzinnige oliën-
de dames Wil, Coba, Yvonne en Luciënne + Darrell. Het houtwerk 
ziet er weer uit als nieuw. Wat een prachtig gezicht. Persoonlijk 
kan ik daar echt van genieten en ik ben al een paar keer wezen 
kijken!

Niet alleen in de ogen van de tandartsassistente maar ook in 
het Bultpark (en ook daarbuiten natuurlijk) is het lente. Volop 
zon (maar een koude wind) en volop parkbezoekers. Zelfs een 
paar pootjebaders bij/op het hondenstrandje! 
Vandaag (28 maart) kwam er regelmatig politie langs om te 
kijken of we ons aan de regels houden.

HoutwerkLente

Bijenstroken

De bijenstroken waren vorig jaar geen succes. De afgelopen 
week (week13) zijn nieuwe stroken gefreesd door de 
fa Schlepers in opdracht van gemeente Lelystad en met veel 
dank van Stichting Bultparkcomite. De grond kan nu een maand 
nazakken en eind april zaaien vrijwilligers de boel in. We ge-
bruiken nu een ander mengsel met minder dominante planten 
(zoals gele mosterd en bladramenas) en meer kleur. Spannend!
Ook zaaien we weer twee nieuwe plukstroken in.



Start Kabouterpad
Ka- bou- ters langs de rou- te la- ten zien hoe je lo- pen moet. Ze heb- ben al- le- maal een naam! 

Wie weet ken jij er al een paar! De ka- bou- ters Fien en Pim (die wo- nen in het Bult- park!) 
                                                                ver- tel- len je on- der- weg van al- les. Net over de lang- e brug                          
                                                                 vind je zes pad- den- stoe- len om op te zit- ten en een ta- fel- tje

                                                                  De wan- de- ling duurt een uur. Je kunt ook een deel van de
                                                                     wan- de- ling lo- pen als je heel erg moe wordt. Ga je mee?

Hoe werkt het?

Ga op je telefoon naar 

www.kabouterpadbultpark.nl en volg 

vanaf daar de route of scan onderweg 

de QR codes van de kabouters.

Veel ple- zier on- der- weg en pas op dat je niet per on- ge- luk op een ka- bou- ter stapt!

Spandoek

Vormgeving www.cicerocolor.nl Dirk Lodder - Foto’s Tom Wanner - 3 april 2020

Ooievaar

Lolbroeken hadden een groot deel van de spanners van het 
muurdoek ‘Bultpark, vier seizoenen mooi’ aan de gymzaal 
weggehaald. Gelukkig werd het gezien en ons bestuurslid Tom 
Wanner heeft de boel weer hersteld. Nog een geluk dat we er 
op tijd bij waren, anders had het doek misschien weg geweest.

Het zal toch niet gebeuren? Afgelopen week streek er op ons 
ooievaarsnest een ooievaar neer. Te laat (waarschijnlijk) om er 
nog wat moois van te maken maar wie weet: het begin is er! 
En wordt het dit jaar niks dan misschien het volgend jaar.

Twee roze vlieren

Van een Bultparkfan kregen we twee kleine vlieren met bruin-
rood blad en roze bloemen (maar zover is het nog niet). We 
hebben ze een prachtig plekje – in – het – zicht gegeven. Ze 
zijn nu nog klein maar hopelijk hebben ze het naar hun zin en 
groeien ze uit tot prachtige exemplaren!

Kievitseitjes

In het Bultpark Buurtbosje bloeit alweer het een en ander. Ook 
verschillende bollen en knollen zoal het kievitseitje met witte 
en gespikkelde bloemen. Prachtig. Ook het lenteklokje is een 
schoonheid. Daslook (eetbaar blad dat naar uien smaakt) staat, 
om het zo maar even te zeggen, op springen. De moeite van 
het bekijken waard.

Uitgebloeide bollen

Heb je thuis potjes met uitgebloeide bolletjes, zoals krokussen 
en narcissen, staan waar je niks mee doet? Plant ze dan op je 
eigen geheime bollenplekje in het Bultpark. Volgend jaar kun je 
er dan weer van genieten en met jou vele anderen.

We zijn al een tijdje bezig met een kabouterpad. Je hebt er 
eerder over kunnen lezen. Door al het virusgedoe stokt het 
soms een beetje. Zo wilden we de kabouterverhalen in laten 
lezen door leerlingen van de Lepelaar maar de scholen zijn 
dicht dus komt daar (voorlopig?) niks van terwijl veel mensen 
nu veel plezier van zo’n pad zouden kunnen hebben. Misschien 
dat we binnenkort in ieder geval het kabouter picknickset gaan 
plaatsen. Met houtsnippers uit een stukje Bultpark knapten 
vrijwilligers alvast een stukje van het kabouterpad op.

Dankboompjes

Als je mensen om de een of andere reden wilt bedanken kun je 
ze een flesje wijn of een cadeaubon geven. Wij hebben geko-
zen voor drie fruitstruikjes: een Elstarappel, een Conferencepeer 
en een Opalpruim. Op de bloemen vliegen volop insecten en 
van de vruchten kan iedereen genieten en zo snijdt het mes 
wel aan drie kanten.

Nieuw

We hebben er weer twee nieuwe vrijwilligers bij: Coba 
Beugeling en Jennifer van Rossem. We zijn blij met ze en 
hopelijk halen ze bij ons hun 25 jarig vrijwilliger jubileum!

Kabouterpad


