
“Op bezoek bij..........” 
 

Een nieuwe rubriek in Plantaardig onder de naam “Op bezoek bij..........”.  

Met deze rubriek willen we in iedere uitgave van Plantaardig nader kennis maken met één van 

onze tuinleden.  

 

Nadat het plan voor deze rubriek was geboren was de eerste die we tegen het lijf liepen: Cor 

Krul van het Mezenpad 69. Nou is de kans dat je Cor tegen komt niet zo heel erg klein want 

Cor is bijna iedere dag, weer of geen weer, op het tuincomplex te vinden. 

 

Het eerste nieuwtje dat ons bezoek opleverde was dat Cor helemaal geen Cor heet, maar Kor 

met een “K” dus! We waren nieuwsgierig hoe Kor (ja, nu goed met een K) en zijn vrouw Lyn aan 

de liefde voor het tuinieren zijn gekomen en wat zij allemaal verbouwen op hun specifieke 

groentetuin. Verrassend genoeg begint het verhaal in Duitsland en via Engeland gaat het weer 

verder in Nederland.  

“Ik zat tijdens mijn dienstplicht in Duitsland bij de Navo verbindingsdienst” vertelt Kor “en 

was van plan om daarna in Spanje Flamencogitaar en Spaans te gaan studeren. Maar het is er 

toen niet van gekomen. Ik leerde mijn vrouw Lyn kennen, zij werkte als verpleegster bij de 

Engelse luchtmacht, en we besloten samen naar Engeland te vertrekken. In Engeland hadden 

we een leuk huis met een grote tuin. En toen is het tuinieren eigenlijk begonnen. We 

verbouwden daar van alles en we maakten daar van alles, van brood tot yoghurt. 

Arbeidsintensief, maar een heerlijke manier om zo van je eigen geteelde en gemaakte 

producten te kunnen overleven. Maar er moest natuurlijk ook “gewoon” gewerkt worden. Lyn in 

de verpleging en ik in een laboratorium van meet- en regeltechniek en parttime gaf ik 

gitaarles op scholen. Ik studeerde in die tijd nog wiskunde en flamencogitaar. In Engeland 

werden ook onze eerste kinderen Natasha en Adriaan geboren. Na 13 jaar viel het besluit om 

naar Nederland te vertrekken, met in het achterhoofd een boerderijtje ergens in het 

noorden” gaat Kor verder. “Maar voor het zover was zijn we gestart in Den Haag bij mijn 

ouders. Lyn ging ook hier weer werken als verpleegkundige totdat onze derde kind Sytske 

werd geboren, daarna is Lyn gaan werken als leidster in een peuterspeelzaal. Ik ging bij een 

Amerikaans bedrijf op het gebied van telecommunicatie aan de slag. Alles leek rozengeur en 

maneschijn tot ernstige hartproblemen alles op z’n kop zette. De artsen hadden mij zo goed 

als opgegeven. Mijn, in 2009 overleden, vader Sjaak (redactie:  Sjaak Krul roept bij vele 

tuincollega’s ongetwijfeld nog goede herinneringen op) bedacht toen dat het voor mijn laatste 

levensfase goed zou zijn als ik wat zou gaan tuinieren en een tuin op het Kraaienpad werd voor 

mij geregeld. En tuinieren is kennelijk een goede remedie tegen hartkwalen want ik tuinier,  

weliswaar met de nodige medicijnen en een geïmplanteerde defibrillator/pacemaker, er nog 

steeds lustig op los. Inmiddels niet meer op het Kraaienpad maar hier op het Mezenpad”.  

 

Een rondleiding over de tuin van Kor en Lyn is indrukwekkend. Opvallend is niet alleen het 

mooie nieuwe tuinhuis maar ook wat er allemaal groeit in de tuin en in de kweekkas, het is 

enorm. De gemiddelde groentezaak kan niet tippen aan het assortiment. Naast Hollandse 

groenten en kruiden is ook het “buitenlands” goed vertegenwoordigd:  zo groeit er ondermeer 

amsoi, paksoi, pepers, pai, kangkong en kousenband. De “Hollandse kost” bestaat uit, om maar 



eens wat te noemen, diverse (veelal biologische) soorten tomaten, paprika’s, bramen, 

frambozen, sla, kool, peulen, erwten, wortels, bieten, kruiden en bonen.  

Inmiddels geniet ook kleinkind Caitlyn van de tuin, niet alleen om te spelen en de eendjes te 

voeren, maar ook om zich te goed te doen aan vooral haar “lievelingsgerechten” bramen, 

bessen, druiven, maïs en tomaten. Kan het nog gezonder? 

 

We kunnen ons voorstellen dat, gezien het vele werk op deze tuin en de gezondheid van Kor, 

het boerderijtje in Drenthe of Friesland er voor Lyn en Kor niet meer inzit. Maar zijn er nog 

andere plannen? Kor vertelt: “er is nog genoeg te doen. Het huisje moet verder worden 

ingericht, ben nu bezig met het aanleggen van een nieuw tegelpad rondom het tuinhuis en Lyn 

zou graag nog wat meer bloemen op de tuin zien. Ook willen we hier ons eigen brood gaan 

bakken met bijzondere, natuurlijk zelf gekweekte, kruiden. Maar noodgedwongen moet ik een 

wat rustig tempo aanhouden om te voorkomen dat mijn defibrillator te vaak moet gaan 

ingrijpen en dat zou zonde zijn van de batterijen! En natuurlijk heb ik ook Lyn nog die mij 

geregeld afremt.” 

 

Lyn en Kor, bedankt dat we bij jullie op bezoek mochten komen en voor de lekkere koffie (met 

koek!). Wij wensen jullie beiden nog heel veel gezonde jaren tuinplezier toe! 


