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Nieuws van LEVENSLUST
In gesprek met…..Alberto en Ingrid Gavilan
Door Ruud Verhoef
Deze keer heb ik een gesprek met een bijzonder echtpaar,
Alberto en Ingrid Gavilan. Deze tuinvrienden zijn met hun
Golden Retriever Canelita(Kaneeltje) neergestreken in
Vlissingen. Na vele omzwervingen hebben ze hier hun rust
gevonden en genieten elke dag van de rust op ons mooie
volkstuinencomplex. Alberto en Ingrid vertellen aan mij hun
bijzondere verhaal.
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op zoek naar vrijwilligerswerk, want we wilden
toch integreren, in Vlissingen kenden we niemand.
Via Ter Reede ben ik vrijwilliger geworden bij het
Tuinhuis en zodoende hebben we hier nu sinds een
jaar deze tuin.”

Op een zonnige zaterdagmiddag ontmoet ik hen op
hun tuin waar ik al gelijk wordt rondgeleid in de
tuin en de kas. De tuin ziet er keurig verzorgt uit,
er groeit al van alles, vooral de uit Spanje
meegebrachte bonen, die ze in Chili “porotos
granados”(gedopte bonen) noemen blijken
bijzonder. In Chili worden die gegeten met mais,
pompoen en albaca(basilicum). Ik wordt
uitgenodigd voor de koffie en Alberto begint te
vertellen. Het is een heftig verhaal maar het mag
verteld worden.
“Ik ben opgegroeid op het platteland van Chili.
Toen ik zeven jaar was moest al gaan werken. Ik
kon niet naar school en heb pas toen ik zestien
jaar oud was leren lezen en schrijven. In Chili
heerste vanaf 1973 een dictatuur onder Pinochet.
Ik heb drie en een half jaar als politiek gevangene
in kampen gezeten.
Eind 1976 ben ik in Nederland aangekomen, als
banneling uit het concentratiekamp uitgenodigd
door de Nederlandse regering namens koningin
Juliana. Ik ben dus niet gevlucht maar ben gast
van de Nederlandse staat. Ik was heel erg ziek van
de martelingen die ik heb moeten ondergaan als
gevangene in Chili. Heb er een oorlogstrauma aan
overgehouden. Maar ik heb wel mooi mijn
allereerste diploma in Amsterdam gehaald:
Nederlands met een 9! Na korte tijd in
Amsterdam te hebben gewoond ben ik in Tilburg
terecht gekomen waar ik Ingrid heb ontmoet toen
ik haar zag bij een straattheater.
Omdat na de val van Pinochet en daarmee de
terugkeer van de democratie het moederland toch
blijft trekken, zijn we teruggegaan naar Chili waar
we 17 jaar hebben gewoond. We hadden daar 4
hectare grond waar we van alles en nog wat
verbouwden. Uiteindelijk wilden we toch terug
naar Europa omdat onze zoon en dochter ook terug
gingen om te studeren. We zijn eigenlijk in
Vlissingen terecht gekomen omdat we hier het
makkelijkst een huisje konden huren.”
Even terug naar de tuin. Ik vraag aan Ingrid hoe ze
hier op ons volkstuinencomplex terecht zijn
gekomen. “We hebben een woning zonder balkon
of tuin. Na een tijdje begon het toch te kriebelen,
altijd maar binnen zitten is niks voor ons. Ik was

Tijdens het gesprek blijken ook de creatieve
kanten van Alberto en Ingrid. Zo heeft Alberto in
de loop der jaren elf boeken geschreven
gebaseerd op zijn heftige verleden waarvan er
twee zijn uitgegeven. Hij heeft muziek
geschreven, en samen met Ingrid ook gezongen
voor radio en televisie. Het tweede boek is een
compilatie van liedjes en verhaaltjes, op de ene
pagina in het Spaans en op de achterkant in het
Nederlands. Alberto belooft me een exemplaar.
Wat een bijzondere en vooral lieve mensen.
TUINVOGELS
Op 16 mei was in ons tuinhuis een lezing van de
vogelbescherming Nederland over tuinvogels. Deze
werd verzorgd door een van de
tuinvogelconsulenten: Leo Quist.
Het doel van de inzet van tuinvogelconsulenten is:
De leefomgeving voor de vogels in en om de
woning verbeteren door de inrichting van een tuin
vogelvriendelijker te maken. Hiernaast zal dit ook
bijdragen aan het woonplezier van de
bewoners/buurt. Zo zien wij eigenlijk ook ons
complex, onze eigen tuin.
Een tuin met alleen steen: ongeschikt voor vogels.
We zien dit helaas maar al te vaak.
In een vogelvriendelijke tuin is volop voedsel,
beschutting en nestgelegenheid.
Ook bloemen zijn belangrijk, want zij zorgen voor
bezoekende insecten. Deze vormen weer het
voedsel voor vogels!
Besdragende struiken in de tuin zorgen het hele
jaar door goed voedsel voor vogels!
Hagen in of rond de tuin geven beschutting,
voedsel en bieden nestgelegenheid.
Veel mensen helpen vogels en hebben voedersilo’s
en voederplanken in de tuin. Zorg dan wel voor

Pagina 3 van 4
veilige plekken om te eten en ook water om te
badderen en om te drinken.
Wil je meer informatie over je eigen tuin? Dat kan
d.m.v. een aanvraag tuinvogeladvies via
vogelbescherming Nederland.
https://www.vogelbescherming.nl/in-mijntuin/tuinadvies
Hangt u wel eens een vetbolletje voor ze op? U
kunt nog meer doen. Doe de gratis Postcode
Vogelcheck en ontdek welke vogels in uw buurt
leven en hoe u deze vogels kunt helpen.
DOE DE POSTCODE VOGELCHECK:
https://www.vogelbescherming.nl/mijn-vogeltuin
ONLINE CURSUS TUINVOGELS VAN NEDERLAND
In deze gratis vogelcursus voor beginners leert u
van Nico en Camilla in tien vogellessen veel
tuinvogels en hun geluiden herkennen. Met
handige tips, filmpjes en ezelsbruggetjes. U
ontvangt meteen de eerste vogelles per mail.
https://www.vogelbescherming.nl/ontdekvogels/kennis-over-vogels/onlinevogelcursussen/cursus-tuinvogels-in-nederland

DE AARDAPPELZIEKTE.
“De Aardappelziekte of phytophthora is een
plantenziekte die veroorzaakt wordt door de
oömyceet Phytophthora infestans. Oömyceten
lijken erg op schimmels, maar zijn het niet.
Daarom worden ze wel pseudo-schimmels
genoemd. Phytophthora is een probleem van alle
aardappeltelers. Bestrijding van de ziekte is
vooral een kwestie van preventie en beheersing.
Doel van het teeltvoorschrift is dan ook om de
verspreiding van en besmetting met Phytophthora
te beheersen. Het is verplicht om de
belangrijkste bronnen te bestrijden. Dit zijn
aardappelafvalhopen, phytophthorahaarden en
aardappelopslagplanten.”
Het bovenstaande is afkomstig van het
Produktschap voor de Akkerbouw. Hierin is dus de
verplichting opgenomen om de aardappelziekte te
bestrijden en het niet nakomen hiervan kan voor
zowel de tuinder als de vereniging (dus alle
medetuinders) gevolgen hebben voor wat betreft
de teelt van aardappelen voor de komende jaren.
Om te zien wanneer het weer tijd is om te
spuiten kunt u de app van Dacom installeren op
uw tablet of smartphone. Deze is te vinden onder
Google play.

Aan deze verschijnselen herkent u de
Phytophthora bij aardappelen.
Voor de bestrijding van de aardappelziekte
hebben wij 2 produkten voor u n.l. Infinito van
Bayer en Pireco aardappelziekte.
WAT IS InFinito
InFinito voorkomt aardappelziekte (blad, stengelen knolphytophthora) in aardappelen en bestaat
uit twee verschillende actieve stoffen. De
combinatie van de twee componenten maakt dat
de plant niet alleen aan de buitenkant beschermd
wordt, maar ook van binnenuit.
Het tijdstip van de eerste behandeling hangt af
van de gewasontwikkeling, infectiedruk,
weersomstandigheden en gevoeligheid van het ras
voor phytophthora.
Productkenmerken
• Stopt aantasting
• Snel regenvast
• Professionele formule
Wat is Pireco aardappelziekteconcentraat?
Aardappelziekteconcentraat bestaat uit specifiek
werkende, niet toxische kruidenconcentraten en is
veilig voor mens, dier en milieu.
Het heeft een indirect effect bij aantastingen van
Phytophthora op aardappelen en tomaten.
Het middel wordt opgenomen door de bladeren
van de plant en versterkt het afweersysteem.
Phytophthora wordt in de ontwikkeling geremd en
voorkomen.
Goedgekeurd voor de biologische tuin.
GEBRUIKSAANWIJZING:
Het middel is te gebruiken in de groentetuin op
aardappelen tomatenplanten door middel van
spuiten over de planten.
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De aardappelen en tomaten kunnen gewoon
geconsumeerd worden.

AARDBEIEN

hebben zullen ze veel okselscheuten vormen die u
wel steeds moet wegnemen (dieven) om te
voorkomen dat de plant een wildernis wordt. Bij
cherrytomatensoorten kunt u een of twee
okselscheuten laten doorgroeien als hoofdstam,
maar doe dat pas als de plant zo’n een tot
anderhalve meter hoog is. Deze extra scheuten
moet u dan ook wel weer dieven en natuurlijk
aanbinden. Genoemde meststoffen zijn uiteraard
verkrijgbaar in de tuinwinkel.

Ter informatie.
Zoals u al jaren van ons gewend bent kunt u ook
dit jaar weer aardbeiplanten via de tuinwinkel
bestellen. De prijs per plant wordt € 0,55. Eind
juni, begin juli ontvangt u van ons bericht hierover
per mail of brief met daarin de verdere gegevens.

Seizoen 2020

U zult allen gemerkt hebben, beste tuinvrienden,
dat tomatenplanten dit jaar te lijden hebben
gehad van een zeer koude start van het voorjaar.
Er begint nu eindelijk een beetje groei in de
planten te komen. Dit jaar heb ik voor het eerst
een poging gewaagt planten op bestelling voor u
op te kweken. Dit is goed gelukt ware het niet dat
de klap nachtvorst half april en de aanhoudende
lage temperaturen ook bij mij in de kas bij
sommige soorten voor de nodige groeiachterstand
heeft gezorgd. Daardoor leverde dit bij de
levering begin mei niet altijd even fraaie planten
op. Een rondje tuin laat echter zien dat veel leden
die zelf gezaaid hebben, met dezelfde problemen
hebben gekampt. Maar niet getreurd, tomaten
zijn sterke planten en zullen als ze de groei
eenmaal goed te pakken hebben zich voldoende
ontwikkelen. Tenslotte ligt heel de zomer nog
voor ons!

houden wij weer onze jaarlijkse B.B.Q.
Voor 15.00 euro p/p (introducés 17.50 euro p/p)
kunt u weer kiezen uit een vlees of vispakket. Ook
is het dit jaar weer mogelijk een vegetarisch
pakket te bestellen.
Inschrijven via onderstaande strook en inleveren
en betalen op zaterdagmorgen in de kantine.
Betalen vooraf kan ook via de penningmeester.
Strook wel inleveren in de kantine.
Verleden jaar hebben wij geen tent gebouwd maar
het clubhuis gebruikt en dat is ons heel goed
bevallen. Wij willen de inschrijving dan ook op +/30 personen houden net als de laatste jaren dus
wacht niet te lang met inschrijven want vol is vol.
Wij beginnen +/- 18.00 uur en zien wel wanneer
we stoppen.
En bedenk een club B.B.Q. is niet alleen maar
eten en drinken maar voornamelijk, gezellig met
je mede tuinders een praatje maken en contacten
leggen.

Ook volgend jaar zal ik weer de nodige soorten
voor u opkweken die u kunt bestellen middels de
bestellijst die u bij de zaadgids van Garant zult
aantreffen. Later bestellen kan natuurlijk ook. De
leden die de potjes hebben geretourneerd,
bedankt! Ik heb deze gewassen zodat ik ze
volgend jaar weer kan gebruiken.

Zaterdag 17 augustus

Tips voor het opkweken
In het algemeen geldt dat tomatenplanten houden
van humusrijke goed doorlatende grond met goede
voeding en een hoog kaliumgehalte. Werk wat
moestuinmeststof of gedroogde koemest en
patentkali door de grond en herhaal dit eens een
keer halverwege het groeiseizoen. Uw planten
zullen mooi groen zien en groeien als kool. Geef
voldoende water als ze in de kas staan of als het
lange tijd niet regent. Als de planten er zin in

Opgeven kan tot en met 10 augustus
Naam…………………………………tuin………………
…….
Komt met ……..pers.
…………….vlees
…………….vis
…………….vegetarisch

