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Jaarvergadering 
Dit jaar kwamen weer veel leden naar Stal Driene voor de 
jaarvergadering van 2014. Onder het genot van een kopje koffie werden 
we bijgepraat door voorzitter Lideke over het voorgaande jaar en de 
plannen voor dit jaar. 

Er werd onder andere uitgebreid stilgestaan bij de toekomst van de 
Leekamp en de stand van zaken met betrekking tot de bepalingen uit het 
testament van de overleden eigenaars van de grond. Het bestuur is in 
overleg met Landschap Overijssel hierover.  

Mocht er vanuit dat overleg meer informatie komen, horen de leden dat 
zo snel mogelijk. 

Na vele jaren een actieve rol te hebben gehad in het bestuur zijn Roel 
Limburg en Heino Schanssema afgetreden als bestuurslid. Op de oproep 
voor nieuwe bestuursleden hebben zich 3 mensen gemeld, die graag 
eens mee zouden willen kijken met het bestuur, om zich daarna 
eventueel aan te melden als nieuw bestuurslid. Daar zijn we erg blij mee.  

In de vorige nieuwsbrief hadden we het bericht over de poes Miep. 
Tijdens de vergadering werd Miep er even bijgehaald en konden we zelf 
zien dat dankzij de goede zorgen van Sonja en Anja, het nu een gezond 
en actief beestje is. 

Moestuindag 
Dit voorjaar, op 30 mei  zal er weer een 
moestuindag gehouden worden. We 
hopen op net zoveel enthousiasme als 
de voorgaande werkochtenden.  

Zijn er klussen van algemeen belang, 
laat het ons weten dan worden die, 
waar mogelijk, meegenomen in de 
planning. 
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Het bestuur 

• Lideke Bruins - voorzitter 

• Han Weeink - secretaris 

• Nico 
Bergenhenegouwen 
penningmeester 

• Harry  Freriksen 

• Marieke van Baal 

De nieuwsbrief 

Dit is de tweede 
nieuwsbrief van 
Biologische 
Tuinbouwvereniging        
De Leekamp.  Middels 
deze nieuwsbrief zal het 
bestuur 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.   

http://www.leekamp.nl


www.leekamp.nl                                                                                                                                                                          nieuwsbrief februari 2015

Website  
Tijdens de vergadering werd het al toegezegd, er zou worden gewerkt 
aan een nieuwe website van onze vereniging. 

Met trots kunnen we melden dat de site, www.leekamp.nl,  sinds 
kort online is! 

Op de website is uiteraard de gebruikelijke informatie over de 
vereniging te vinden. Verder vind je er foto’s, de agenda, een 
contactformulier en een digitaal prikbord, waarmee je snel een bericht 
kan achterlaten voor de andere leden.  

Dus heb je zaailingen over, zoek je liefhebbers voor je dahliaknollen of 
heb je de eerste coloradokever gesignaleerd, plaats een berichtje op het 
prikbord op de site.  

Mis je nog iets op de site, heb je leuke foto’s van de tuin die je wil delen 
of heb je een andere opmerking, mail het naar info@leekamp.nl . 

Deno Methode 

De tijd van het voorzaaien is 
weer gekomen. Iedereen kent 
wel de bakjes in de vensterbank 
met ontkiemende plantjes, 
waarbij het altijd maar afwachten 
is of het zaad goed zal 
ontkiemen.  

Een erg leuke manier om je 
zaadgoed te laten ontkiemen is 
de zogenaamde Deno-methode.  

Daarbij laat je de zaadjes in een 
vochtige koffiefilter in een plastic 
zakje, op een warme plaats 
ontkiemen en kun je na een paar 
dagen alleen de goed ontkiemde 
zaden voorzichtig uitplanten. 

Lees er meer over op deze site. 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vroege voorjaars 
klussen 

• Tuinplan maken (denk 
aan wisselteelt) 

• Voorzaaien van oa 
bietjes, tomaten, 
erwten, peterselie 

• Grond bemesten en 
omwerken 

• Vruchtenboom snoeien 

  

Tips 

Zaadhandel Kootstra 
Enschede 

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

Agenda 2015 

30 mei tuinwerkdag 

26 september tuinwerkdag 

http://www.leekamp.nl
http://www.leekamp.nl
mailto:info@leekamp.nl
http://www.mooiemoestuin.nl/zaaien-en-zaden/deno-methode/
http://www.zaadhandelkootstra.nl
http://www.zaadhandelkootstra.nl
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Heilig Boontje 
Tijdens de jaarvergadering heeft Nico Bergenhenegouwen zeer boeiend 
verteld over de oorsprong van namen van diverse zaden en rassen. 

Naar aanleiding van dit verhaal hoorden we een leuke anekdote over de 
oorsprong van een bonenras met de intrigerende naam “heilig boontje” 
of  “monstrans boon”.   

Het verhaal gaat dat bij het omploegen van zijn land een Duitse boer een 
aantal kunstschatten vindt. Deze blijken lang daarvoor begraven te zijn 
door een pastoor uit angst voor diefstal tijdens een oorlog.  

De boer brengt de schatten, waaronder een monstrans, naar de kerk en 
zaait daarna zoals gebruikelijk zijn grond in. Bij het oogsten van de 
bonen ziet hij tot zijn verbazing dat de bonen, op de plek van de 
gevonden schat, wit zijn met op elke boon een afbeelding van een kleine 
monstrans.  

Zo komt dit bijzondere boontje aan zijn naam.   

Contact 
secretariaat De Leekamp: deleekamp@home.nl 

nieuwsbrief: nieuwsbrief@leekamp.nl 

of via het contactformulier op onze site, www.leekamp.nl  
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Leuk om te weten 

Tuinieren verlengt het 
leven. 

Zestigplussers die 
dagelijks tuinieren leven 
tot 30% langer dan hun 
passieve 
leeftijdsgenoten.  

Uit onderzoek van het 
Karolinska instituut kwam 
naar voren dat mensen 
die dagelijks tuinierden 
en/of sportten minder 
buikvet hadden en lagere 
bloedwaarden voor 
risicofactoren voor hart- 
en vaatziekten. 

Actieve senioren bleken 
gemiddeld 27% minder 
kans op een hartaanval of 
beroerte te hebben en 
30% minder kans op 
overlijden in vergelijking 
met hun niet-actieve 
leeftijdsgenoten. 

mailto:deleekamp@home.nl
mailto:nieuwsbrief@leekamp.nl
http://www.leekamp.nl/contact/
http://www.leekamp.nl
http://www.leekamp.nl

