Voor onderweg hebben we twee kleine bewoners van
het Bultpark, de kabouters Pim en Fien kunnen strikken.
Zij blijken al een paar jaar in het Bultpark te wonen en
voor zover bekend wist niemand daar wat van! Ze zijn
bij toeval gezien door Kees Bakker, die werkt voor de
Flevopost. Hij ontdekte een paar piepkleine, rode puntmutsen in het park! Als dat geen nieuws is!

Kabouters

In het Bultpark is altijd wat te zien!
Iedere dag, in ieder seizoen!

- door Kees Bakker -

Onlangs is gebleken dat er in het Bultpark een aantal
kabouters woont. En niet sinds gisteren maar al een
aantal jaren! Wie zijn ze, waar wonen ze en hoe zijn
ze in het Bultpark terechtgekomen? Ik ontmoette, heel
toevallig, twee van hen, Fien en Pim, op een plek in
het Bultpark. Geheim: niemand mag weten waar ze
precies wonen!

Wennen

Het is even wennen voor me om te praten met deze
twee mini bewoners van het Bultpark die ongeveer
10 cm groot zijn. Dat praten lukt beter als ze op een
lage boomtak gaan zitten, ongeveer op ooghoogte.
Ze zijn wat zenuwachtig, lachen om niks en zitten
voortdurend te wiebelen. Helaas mag ik geen foto
van ze nemen.

Het Bultpark is het natuurrijkste park van Lelystad en
ligt tussen de woonwijken Kempenaar, Kogge, Gondel,
Schouw en Hanzeborg.
Stichting Bultparkcomite probeert, samen met vrijwilligers,
het park nog mooier te maken. Daarom: in het Bultpark
is ook altijd wat te doen. Wil je af en toe een handje
meehelpen? Meld je dan aan! info@bultparklelystad.nl

Wil je wat doneren?
Lees het complete interview en een interactieve
routebeschrijving op www.kabouterpadbultpark.nl
Vergeet niet de QR codes te scannen!

Dit is ons banknummer bij de Triodosbank:
IBAN NL17 TRIO 0391 1592 16 ten name van Stichting
Bultparkcomite Lelystad.

Kabouterpad

Bultpark informatief

Twee echte kabouters

Dit is een project van Stichting Bultparkcomité
in samenwerking met IVN afdeling Lelystad en
dierenweide De Knotwilg.
Stichting Bultparkcomité Lelystad

Stichting Bultparkcomité Lelystad
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route. De dierenweide is niet permanent geopend.
Wanneer de weide niet open is kan de route toch
gelopen worden.

Kaboutermuts
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Om te beginnen
In het Bultpark is een kabouterpad uitgezet voor kids van
(ongeveer) 2 – 8 jaar.
Eerlijk is eerlijk: voor de aller jongste kinderen is er onderweg niet zo heel veel te zien en te beleven. Op de site
vind je info waardoor je in ieder geval zelf wat kunt vertellen over onderwerpen die jullie onderweg tegenkomen.

Start:
Open lucht leslokaal in het Bultpark Groenproject
(Rigastraat/Schouw 12). De route eindigt in de Pluktuin
van het Bultpark Groenproject waar je wat kunt plukken
voor een potje kabouterthee.
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Onderweg kom je langs de kabouter picknickplek met
zes paddenstoelen en een tafeltje, allemaal, hoe kan het
anders, rood met witte stippen, maar een is er geel met
witte stippen, die is, bijvoorbeeld, voor een jarige job.
Neem wel zelf wat te eten en/of te drinken mee!

Kabouters
Op plekken waar wat te zien of te ontdekken is, staat
een kabouter met een nummer en een QR code op zijn
muts. Op plaatsen waar de kabouters wat verder uit
elkaar staan, vind je onderweg een of meer palen met
een rode kop zodat je de weg niet kwijtraakt.
Dierenweide ‘De Knotwilg’ maakt onderdeel uit van de

Een kabouter zonder muts is eigenlijk geen kabouter.
Zonder kaboutermuts kun je eigenlijk niet op pad en
dus… Je kunt hem van papier of van stof maken.
Kabouters dragen verschillende soorten mutsen:
– de gewone, meestal rode, voor iedere dag;
– de (warme!) wintermuts die lekker over hun oren
heen zakt (waardoor ze ook bijna niks meer kunnen
zien);
– de zonnemuts (geel) voor heel warme dagen;
– de verdrietig muts (zwart van kleur)
– en het piepmutsje, een heel klein mutsje voor het
geval de grote muts in de was zit of zoek is.
Voor een muts van papier heb je een A3 (29,7 x 42 cm)
vel nodig, lijm en een elastiek. Meet de omtrek af
van het hoofd, zet een streepje en lijm de boel vast.
Maak aan weerskanten van de muts een gaatje waar
het elastiekje doorheen gaat. Als je bang bent voor
uitscheuren plak er dan een stukje plakband op voor
je het gaatje maakt.

