Windvangers

Bevers
Naast hondenspeelplaats Het Doorbijtertje staan een paar
smalle, hoge Italiaanse populieren. Onlangs was er een dikke
tak bijna ‘afgetrokken’. ‘Wie doet zoiets’ vraag je je , behoorlijk
narrig, dan af. Het bleken geen onverlaten maar een bever te
zijn. De tandafdrukken waren duidelijk te zien en aan de voet
van de boom lagen volop stukjes afgeknaagd hout. En ach, dat
vergeven we hem graag (mits hij/zij het niet te bont maakt!).

Eden
EDEN is een internationaal tuintijdschrift. In het lente/zomernummer staat een uitgebreid (6 pagina’s) artikel over ‘ons’
Bultpark, foto’s en tekst van Gert Tabak, een hotemetoot op dat
gebied. Hij is lyrisch over ons park en terecht! Allerlei onderwerpen komen in het artikel aan de orde. EDEN is te koop in heel
Nederland (maar niet in Lelystad). Je kunt het nummer bestellen via hun site www.edenmagazine.shop

Geen Ooievaar
De ooievaar is niet terug gekomen maar stuurde een groepje
van vijf prachtige zilverreigers! Dat troostte wel een beetje
maar het blijft jammer dat hij weer vertrok. Hopelijk volgend
jaar?

Marina

Anton Bakker uit Lelystad maakt de mooiste windvangers voor
in huis en daarbuiten. Hij zocht contact met ons: hij had drie
grote windvangers en of we interesse hadden. En dat hadden
we. De gemeente regelde een hoogwerker van de fa. Schlepers en nu hangen drie fleurbrengers in de bomen naast het
Bultpark Buurtbosje. Een zuchtje wind is al voldoende. Ze zijn
altijd in beweging, net als het Bultpark zelf! Bedankt Anton, we
zijn er blij mee.

Bollen en knollen
Heb je nog wat potjes met bollen en knollen waar je geen
bestemming voor hebt? Zet ze in het Bultpark op je eigen
geheime bollenplekje. Geef je potten, ivm de droogte, voor het
planten even goed water en zet de kluit 7 – 10 cm diep in de
aarde. Laat het blad zitten, via het blad maken de bollen en
knollen voedsel aan. Als je rondloopt in het park zie je volop
plekjes waar eerder zo’n potje in de grond geplant is, misschien
wel door jou!.

Rondje met Jaap

Marina Helsloot is kunstenares. Ze vroeg ons of ze met een
groepje een paar bomen en hun wortels mocht beschilderen.
Natuurlijk mocht dat mits ze niet zou spijkeren, zagen of hakken
in de bomen. Schilderen met het groepje ging niet door vanwege je weet wel, inmiddels heeft ze, met haar zoon, een octopus
geschilderd op een boom in het Kraaienbosje.
Groot genoeg om 1,5 m1 uit elkaar te kunnen blijven. Misschien
even zoeken maar dan ontdek je meteen hoe leuk het Kraaienbosje is!

In de Flevopost kun je met enige regelmaat de Stadmakerpagina
lezen. Voor een themapagina Natuur in de stad, is Jaap Knip,
drijvende kracht achter de pagina, met een bestuurslid op pad
geweest in ons Bultpark. Dat leverde voldoende informatie op
voor een flink artikel. Helaas is daar geen ruimte voor. We zijn
benieuwd wat het geworden is Jaap!

Zonneweide
De eerste drie vlechtschermen rond de zonneweide staan. Onze
vrijwilliger Obbe Annega is inmiddels professioneel vlechter (en
in te huren!). Het staat leuk en het idee is ook leuk: schermen
van wilgentenen van onze eigen knotwilgen. Tijdens het vlechten lagen de eerste twee zonnebaders al op de weide.
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