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Moestuindag  

Twee keer per jaar  wordt er op de Leekamp een werkochtend 
georganiseerd waarbij er een aantal algemene klussen wordt 
aangepakt, om ervoor te 
zorgen dat de tuin er 
weer netjes uitziet. De 
afgelopen werkochtend 
in september was de 
opkomst wederom 
enorm en konden we 
met elkaar een aantal 
grote klussen 
aanpakken. 

Het hoofdpad is van voor tot 
achter geschoffeld, de heggen zijn 
gesnoeid, er zijn grote takken uit 
bomen gezaagd, er is een pad, dat 
door de jaren heen wat smal was 
geworden, verbreed.  Onder het 
genot van een kopje thee en koffie 
met heerlijke cake was het een 
nuttige, maar ook erg gezellige 
ochtend. 

In mei van het volgende jaar zal er weer een moestuindag gehouden 
worden en we hopen op net zoveel enthousiasme.  

Zijn er klussen van algemeen belang, laat het ons weten dan worden 
die, waar mogelijk, meegenomen in de planning. In de volgende 
nieuwsbrief zullen we laten weten welke  klussen gepland zijn voor 
de komende moestuindag.  
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De eerste 
nieuwsbrief 

Dit is de eerste nieuwsbrief 
van moestuinvereniging de 
Leekamp.  Het bestuur wil 
voortaan door middel van 
deze nieuwsbrief regelmatig 
alle leden informeren over wat 
er zoal speelt op dit mooie 
tuinencomplex. 

Voor maar ook door de leden. 

Heb je een idee of is er iets 
anders wat je wil delen, laat 
het ons weten. Stel je geen 
prijs op deze nieuwsbrief, dan 
horen we dat ook graag, dan 
zullen we je deze voortaan 
niet meer mailen.   

opmerkingen mbt de 
nieuwsbrief kun je mailen naar 
nieuwsbriefleekamp@gmail.com 

Het bestuur 

• Lideke Bruins - voorzitter 

• Han Weeink - secretaris 

• Heino Schanssema -
penningmeester 

• Roel Limburg 

• Nico Bergenhenegouwen 

• Harry  Freriksen 
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Miep 

Sinds de zomer loopt er op de tuin een heel klein katje te scharrelen. 
In het eerste begin nogal schuchter, maar na een tijdje werd ze 
steeds aanhankelijker. Ze bleef alleen erg klein en leek niet helemaal 
gezond, ze hoestte veel. Een aantal mensen trok zich het lot van het 
beestje aan, en Sonja, tuin 4, is met haar naar de dierenarts geweest. 
Ze was ondervoed en heeft een behoorlijke groeiachterstand, uit 
haar gebit bleek dat ze al 8 maanden oud is.  

Onze buurvrouw Anja heeft haar geadopteerd en na een paar weken 
onderdak, goede voeding en de medicatie knapte ze snel op. De 
boerderij is een perfecte plek voor een wild katje zoals Miep, echter 
om op de boerderij te kunnen blijven moet ze gesteriliseerd worden. 
Tijdens de jaarvergadering zullen we een kleine, vrijwillige bijdrage 
vragen middels een inzameling voor de kosten van deze ingreep.   

Diefstal 
Dit najaar is er bij een aantal tuinen fruit weggenomen. Bij tuinen 
vooraan op het complex zijn een appelboom en twee perenbomen  
leeggeplukt en verderop het complex is ook fruit verdwenen. Heel 
vervelend, het is ook niet de eerste keer dat dit gebeurt, maar het is 
lastig te voorkomen.  

Het is wel belangrijk dat we met elkaar waakzaam zijn, spreek 
vreemden aan die op de tuin rondlopen en wijs ze op het feit dat dit 
priveterein is.  

Mocht je onverhoopt toch merken dat er iets is weggehaald, of er 
dingen gebeuren die je niet vertrouwt, laat het dan zo snel mogelijk 
weten. We kunnen dan de andere leden waarschuwen.   

secretariaat leekamp: deleekamp@home.nl  
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Najaarsklussen 

Oogst de laatste tomaten, ze 
rijpen nog goed in de 
vensterbank. 

Spit vrijgekomen bedden in 
moestuin om en voeg compost 
toe voor een goede 
grondstructuur. 

Knoflook kan in november nog 
worden geplant. 

Oogst de laatste bieten en 
wortels en bewaar ze vorstvrij in 
vochtig zand. 

Snoei van de braam de oude 
takken die al vrucht hebben 
gedragen weg. Kies 3 a 4 nieuwe 
sterk groeiende takken en bind 
die op. Hieraan groeien in de 
zomer nieuwe vruchten. 

Tips 

Zaadhandel Kootstra 
Enschede 

onder vermelding van 
lidmaatschap van de Leekamp 
krijg je 10% korting op zaden. 

Kijktip:  
elke zondagavond 18.30-19.00   
24kitchen:  ‘de volkstuin’   

Agenda 2015 

28 januari jaarvergadering 

30 mei tuinwerkdag 

26 september tuinwerkdag 

http://www.zaadhandelkootstra.nl
http://www.zaadhandelkootstra.nl
mailto:nieuwsbriefleekamp@gmail.com
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