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Werkochtend najaar 2016
Afgelopen zaterdag is er weer hard gewerkt
tijdens de tweejaarlijkse werkochtend. Er zijn
paden geschoffeld, in de wal zijn
bramenstruiken verwijderd, er is een hele
coniferenhaag uit de grond gehaald
en afgevoerd. Kortom, er is keihard gewerkt. Het
was gelukkig erg mooi weer en er was een
grote opkomst. Daar zijn we altijd weer erg blij
mee!
Op de website vind je nog veel meer foto's van
deze ochtend.
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Ruiltafel
Het is leuk om te zien dat er veelvuldig gebruikt wordt gemaakt van de ruiltafel bij het
mededelingenbord om stekjes te delen of overgebleven zaaigoed. Het is ook prima om daar andere
zaken aan te bieden die je in je eigen tuin niet meer nodig hebt.
Let er wel op dat je verantwoordelijk blijft voor de spullen tot ze zijn meegenomen.
De spullen mogen er maximaal 14 dagen staan, als blijkt dat er geen interesse is, zorg er dan zelf voor
dat de spullen worden afgevoerd.
NB de plek bij de ingang van de tuin is geen verzamelplaats voor rotzooi. Iedereen is
zelf verantwoordelijk voor het afvoeren van zijn of haar oude materiaal.

Najaarstip
Het eind van het tuinseizoen nadert, maar dit is
niet alleen het moment van de laatste oogst en
opruimen van de oude planten, het is ook het
juiste moment om je tuin voor te bereiden op
het komende voorjaar.
Als je in het najaar je tuin onkruidvrij maakt kun

je in het voorjaar direct beginnen met zaaien en
inplanten.
Dus zorg dat je tuin schoon is tijdens de
winter, dan begin je het voorjaar goed!

Reglementen
Op de website van de Leekamp vind je niet alleen foto's en leuke tips voor het tuinieren, ook staan
daar de reglementen van onze vereniging. Dus heb je twijfels hoe hoog je bouwwerk mag zijn
(maximaal 1 meter) of ben je op zoek naar andere informatie, kijk dan eens op deze pagina. Bij twijfels
kun je natuurlijk altijd een mail sturen via het contactformulier.

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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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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