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Pluktulpen in plukbak

‘Oktober met groene blaân duidt een strenge winter aan!’
(Blaân beteken gewoon bladeren, is hier wat ‘verbasterd’
vanwege de rijm). Nou is het blad aan bomen en struiken in
oktober heel lang groen gebleven. Pas de laatste twee weken
vergeelde het en begon het te vallen. Dus of de spreuk ook
opgaat? Toch slim om je schaatsen alvast op te zoeken. Vanwege de zachte winters weet je misschien niet eens meer waar ze
liggen.
Overigens ontstaan die prachtige bladkleuren door de afvalstoffen die achterblijven in de bladeren. De ‘nuttige’ stoffen uit
de bladeren worden afgevoerd naar takken, stam en wortels.
Voordat het blad valt wordt er een kurkachtig laagje tussen
bladsteel en tak gevormd. Dat kurklaagje fungeert als pleister,
het dekt het ‘wondje’ af dat ontstaat als het bladsteeltje los
laat.
En nog een weerspreuk tot besluit: ‘Oktober fijn en zacht, een
strenge winter wordt verwacht!’ En fijn en zacht was het in
oktober! Dus...

In de plukbak in de Pluktuin vallen er zo langzamerhand weinig
bloemen meer te plukken en dat zal, met het kouder worden,
nog minder worden. Jammer, maar zo is het nou een keer.
De vrijwilligers Olga Slettenhaar en Wil van Kessel ruimden de
plukbak op. Alles wat (bijna) dood was werd verwijderd
(2 flinke kruiwagens vol!). Tussen de overblijvende planten
plantte Wil zo’n 150 hoge tulpen voor de pluk in de lente.
Alvast iets om naar uit te kijken.

Heb je al gestemd, op het project Zintuigen!
Op de stemsite anwb.nl/stem kun je tot 24 november
je stem uitbrengen. Vraag ook of
je gezinsleden, familie, buren,
vrienden en kennissen mee
willen stemmen.

Help je ons mee
om te winnen?

Klik hier
om
je stem u
it
te brenge
n!

Scheepsbank

Zintuigen
Zoals je weet stelde de gemeente geld beschikbaar voor
de aanleg van de Zintuigentuin. Op 1 januari komt dat geld
beschikbaar al duurt het daarna nog even voor we ook een
boekingsnummer hebben. Als het qua financiën lukt willen we
de Zintuigentuin en de Pluktuin ook toegankelijk maken voor
blinden en slechtzienden. Geen braillebordjes omdat er in Nederland maar een paar duizend mensen blijken te zijn die dat
lezen kunnen. Er zijn echter 350.000 mensen met een visuele
handicap en die ‘werken’ vooral met hun smartphone. We
brengen daarom (ingegraveerde ivm vandalisme) QR codes aan
met een gesproken verhaaltje achter iedere code. We worden
geadviseerd door Bartimeus.

In 2017, toen Lelystad 50 jaar bestond, hebben we de Scheepsbank geplaatst bij de dakplataan die burgemeester Ina Adema
ter gelegenheid van die 50 jaar plantte. Een prachtige bank,
gemaakt door Daniël Postma (nu met zijn gezin woonachtig in
Schotland).
Onlangs was er een stuk van de bank vernield en toen bleek
dat alle poten (bijna) doorgerot waren. Dat had natuurlijk niet
gemogen na zo’n korte tijd maar helaas is het niet anders.
We gaan, als de financiën het toelaten, een nieuwe Scheepsbank maken en, uiteraard, plaatsen. Dat zal niet zo’n mooi,
kunstzinnig exemplaar zijn, maar wel net zo functioneel.
De Scheepsbank staat niet alleen leuk maar is ook een echt
ontmoetingspunt in het park. De naam dankt de bank aan zijn
model: de punt is de boeg van het schip en de stam van de
plataan de mast. Het is maar dat je het weet.

Nieuwe kabouters

Om e.e.a. te financieren hebben we ook een aanvraag bij de
ANWB ingediend (maximaal 10.000 euro). We zijn druk met het
werven van stemmen. Leuk dat ook de nieuwe Commissaris
van de Koning, Ina Adema, ons welbekend, voor ons Bultpark
gestemd heeft! Op 12 december horen we of ons Bultparkproject heeft gewonnen. Eerst was er geen enkele aanvraag
ingediend uit Flevoland dus hebben we razendsnel een, dankzij
Dennis Reijnders, prachtige aanvraag ingediend. Later bleek op
de valreep ook een aanvraag door een school uit Zeewolde te
zijn ingediend. Spannend!
DAAROM HEBBEN WE JOUW STEM NODIG! JE KUNT NOG
STEMMEN ZIE VOORZIJDE.

Heb je het kabouterpad al gelopen?
Onze Bultparkhoffotograaf, Tom Wanner (maakt die prachtige
foto’s voor deze en alle andere nieuwsbrieven) ontdekte een
groep paddenstoelen in het park. Nou is dat niet zo bijzonder in
ons natuurrijke Bultpark, maar hij ontdekte ook een klein, rood
puntmutsje. Nieuwe kabouters in het Bultpark? Het zou zomaar
kunnen (er wonen al wat kabouters, Fien en Pim in het park)
Feit is dat het mutsje zich razendsnel uit de voeten maakte toen
Tom dicht in de buurt kwam. Door het hoge gras was de kabouter, van wie de muts was, helaas niet goed te zien.

Vormgeving www.cicerocolor.nl Dirk Lodder - Foto’s Tom Wanner - 09 november 2020

