
Van: Leekamp info@leekamp.nl
Onderwerp: Laatste nieuws van de Leekamp

Datum: 28 juni 2015 20:45
Aan: Marieke mariekevanbaal@gmail.com

Het laatste nieuws van de Leekamp Bekijk deze e-mail in je browser

Tuinwerkdag 30 mei

Zaterdag 30 mei is er weer hard gewerkt tijdens de tuinwerkdag van dit voorjaar. Op een pittig buitje
na was het mooi weer om de handen eens flink uit de mouwen te steken en er is dan ook heel wat werk
verzet.
De heg voor 'paradiso' is netjes geknipt en de sloot op de grens met Stal Driene is opgeschoond. We
zijn weer erg blij met zulke enthousiaste leden.

Een terugkerende klus is altijd het hoofdpad, dat wordt dan gemaaid en geschoffeld en ziet er weer
keurig uit. Maar vooral tijdens de groeizame maanden kan dit pad snel weer dichtgroeien. Dus ben je
toch aan het schoffelen in je tuin, pak dan ook eens een stukje van het hoofdpad mee. Als we zo
allemaal een stukje doen, dan blijft het netjes en dat is wel zo prettig voor iedereen.

Op de fotopagina van de website vind je nog veel meer foto's van deze dag.
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Feest!!
In de vorige nieuwsbrief hebben we het al aangekondigd, 
De Leekamp bestaat in oktober 25 jaar!! 

We willen daarom alle leden, met partner, uitnodigen voor een feestelijke middag/avond bij
Stal Driene.
Zaterdag 10 oktober, van 16.30 tot 20.30 uur. 

Middels de onderstaande knop kun je je hiervoor aan- of afmelden.

Om in te kunnen schatten met hoeveel mensen we die middag zullen zijn, willen we je vragen
dit zo snel mogelijk te doen. We snappen ook dat het nog even duurt tot 10 oktober en er nog
van alles kan gebeuren in de tussentijd, maar vul in ieder geval vast even in of je van plan bent
te komen.

Over de invulling van het feest zullen we je later nog informeren. 

Explosieve aardappelen?!
 
Tijdens het aardappelen rooien haalde onlangs één van onze leden, Rietje Bakker (tuin 10), een
vreemd soort buis boven. Het was erg zwaar en na het afgespoeld te hebben onder de pomp heeft ze
het tussen de aardappeltjes in de fietstas mee naar huis genomen. Daar liet ze het aan haar man Cor
zien die er iets van een slaghoedje aan zag en het object toch maar even voor de zekerheid van de
keuken naar de tuin verhuisde.

Nadat een kennis, die bij de EOD werkte, vermoedde dat het iets van munitie was, is de volgende
morgen de politie gebeld. Ze stonden binnen een kwartier op de stoep en hebben contact gezocht
met de verkenners van de EOD, de explosievenopruimingsdienst.

Deze kwamen vanuit Waddinxveen naar Hengelo met een mobiel röntgenapparaat. Het object werd
doorgelicht, maar door de dikte van het metaal was niet goed te zien of het een explosief voorwerp
was. Ze hebben het object meegenomen om het veilig te vernietigen.

Tja, wat is de moraal van dit verhaal?

Mocht u ooit een voorwerp in de tuin vinden dat u niet vertrouwt, laat het liggen, dek het af met een
emmer of iets dergelijks en bel de politie.
Neem het dus vooral niet mee naar huis!

Ja, ik kom

Nee, ik kom niet

http://leekamp.us10.list-manage.com/track/click?u=5ca763268428236871e1b749b&id=13365f9af7&e=638c73ce1d
http://leekamp.us10.list-manage.com/track/click?u=5ca763268428236871e1b749b&id=56422c773e&e=638c73ce1d


Verbranden van hout
Op de website was deze oproep al te lezen, maar we herhalen hem hier nog even:

Bij deze wil het bestuur een dringende oproep doen geen geverfd of geïmpregneerd hout op
de tuin te verbranden. Buiten dat het slecht is voor het milieu, past het zeer zeker niet in de
biologische grondslag van onze tuinvereniging. Het verbranden van snoeiafval is geen enkel
probleem, mits er rekening wordt gehouden met de windrichting en rookontwikkeling.
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Dit is de vierde 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,
onderaan deze pagina vind je een uitschrijflink.
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