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Tuinwerkdag 30 mei
Twee keer per jaar organiseren we op de Leekamp een tuinwerkdag. Eén keer in het voorjaar en één
keer in het najaar. Op deze dag gaan we dan met elkaar een aantal algemene klussen aanpakken. Het
is altijd een gezellige en productieve dag, we zien dat steeds meer enthousiaste leden komen
helpen. De voorjaarseditie van de tuinwerkdag zal plaatsvinden op zaterdag 30 mei. Vanaf 10 uur
verzamelen we bij Paradiso en onder het genot van een kopje koffie of thee bespreken we wat we die
dag gaan doen.
Tot dan!

Feest!!
Dit jaar bestaat De Leekamp 25 jaar!! Volgens de statuten is De Leekamp opgericht op 15
oktober 1990, dus dit jaar vieren we ons 5e lustrum.
Om dit niet zomaar voorbij te laten gaan, organiseren we op 10 oktober een feest voor alle
leden van de Leekamp. Dus houd de datum alvast vrij in je agenda, in de loop van het jaar zullen
we je meer vertellen over de plannen.

Mestlevering
Een aantal weken voor Pasen werd de mest gebracht en binnen korte tijd had iedereen de bestelde
mest opgehaald. Met een aantal vrijwilligers is het laatste beetje in het weekend voor Pasen opgeruimd
en opgeslagen, dus hadden onze buren van Stal Driene met Pasen een schoon erf. Dit vonden ze erg
prettig, en namens hen de hartelijke dank hiervoor.

Leekamp.nl
Sinds de lancering in februari is de website al ruim 400 keer bekeken, waarbij blijkt dat de
'nieuwspagina' het vaakst wordt geopend. Deze pagina wordt dan ook frequent bijgewerkt, dus
zeker de moeite waard om regelmatig te bekijken.
De fotopagina is ook populair, maar hoe meer foto’s hoe leuker. Dus heb je mooie foto's van je
tuin gemaakt die je graag wil delen, mail ze dan naar info@leekamp.nl, dan worden ze op de site
geplaatst.
Heb je verder nog een tip, een leuk idee of wil je iets anders delen met de leden, maak dan
gebruik van het virtuele prikbord.

Bestrijdingsmiddelen
Biologisch tuinieren betekent onder andere geen gebruik maken van chemische bestrijdingsmiddelen,
maar niets is zo vervelend om aan te zien hoe je zorgvuldig gekweekte planten worden opgevreten
door luizen of worden aangetast door schimmels.
Gelukkig biedt de natuur zelf voldoende mogelijkheden om hier vanaf te komen. Zo kan je
bijvoorbeeld van heermoes een extract maken tegen schimmel, of luizen verjagen door ze te
besproeien met een extract van rabarber. Maar je kan er ook voor zorgen dat je planten sterker worden
en beter bestand zijn tegen ziektes door ze te bemesten met gier van jonge brandnetels.
Op internet zijn veel recepten te vinden, zoals deze uitgebreide lijst of deze pagina.
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