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Jaarvergadering 2015

Een woensdag 20 januari jl. vond de jaarlijkse
ledenvergadering van de Leekamp plaats in Stal
Driene. Hoewel de opkomst beduidend lager
was dan andere jaren, was het een gezellige en
informatieve bijeenkomst. Naast de
gebruikelijke agendapunten hebben we
uitgebreid stilgestaan bij het voortbestaan van
de tuin.

Voortbestaan.
Na een korte uitleg over de geschiedenis van de erfenis en de aanvaarding hiervan door Landschap
Overijssel, waarin is bepaald dat in 2021 de grond terug moet worden gegeven aan de natuur, vertelde
Lideke dat het bestuur uitgebreid heeft gezocht naar een mogelijkheid voor de Leekamp om hier te
blijven. Helaas blijkt uit gesprekken met onder andere Landschap Overijssel dat zij ons niet tegemoet
willen en kunnen komen.
Er zal, zoals het er nu naar uit ziet, niks anders opzitten dan dat wij dit perceel in 2021 moeten verlaten.
Schoon opleveren
We zijn verplicht de grond 'schoon' op te leveren, dus behalve begroeiing moet alles verwijderd
zijn. Statutair zijn leden zelf verantwoordelijk voor het opschonen van hun eigen tuin. Houd hier dus vast
rekening mee de komende jaren. Alles wat je nog meeneemt naar je tuin, zal je straks zelf ook weer
moeten verwijderen.
Doorstart.
Om te kunnen onderzoeken of er behoefte bestaat aan een doorstart en welke mogelijkheden er zijn
voor het starten van een complex op een nieuw stuk grond in de buurt, willen we een Commissie
Doorstart vormen. Vrijwilligers voor deze commissie kunnen zich melden bij het bestuur of een
berichtje sturen via de website.
Middels onderstaande knop kun je de volledige notulen inzien.

Notulen Jaarvergadering

Moestuindagen 2016

De moestuindagen voor komend jaar zijn gepland op
28 mei en 24 september.

Wisselteelt
Tijdens de jaarvergadering heeft Nico
Bergenhenegouwen een korte presentatie
gegeven over het belang van wisselteelt
of vruchtwisseling in de biologische tuin.
Om eenzijdige uitputting en ziekten te
voorkomen is het heel gebruikelijk om in het
biologisch tuinieren volgens het systeem van de
wisselteelt te werken. Je kan de tuin in 4 of in 5
delen verdelen, waarbij je de gewassen elk jaar
een vak doorschuift. Zo kunnen de wortel en
knol gewassen gebruik maken van de stikstof
die de peulvruchten in de grond achterlaten.

4 jarig systeem

5 jarig systeem

Leekamp.nl
Sinds de lancering een jaar geleden is de website al bijna 1000 keer is bezocht, 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.
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Dit is de de nieuwsbrief van Biologische
Tuinbouwvereniging De Leekamp.
Middels deze nieuwsbrief informeert het bestuur
regelmatig alle leden over wat er zoal speelt op dit mooie
tuinencomplex.
Voor maar ook door de leden.
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