Krullequiz
Gehouden tijdens het Krulle straatfeest op 17 september 2011
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Vraag / Antwoord
Beeldvraag 1: Zet de verschillende foto’s van de Krullelaan in de
juiste tijds-volgorde.
En voor een extra punt: Wat is het juiste jaartal bij ieder plaatje?
A–C–E–D–B
A = 1960, B = 1906, C = ?(1950-1960), D = 1910, E = 1928
A: Welke functie had dit gebouwin 1960? Belastingkantoor

B: Welke familie staan hier op deze foto voor hun huis in 1906: a.
Familie Luchies, b. Familie Ridder van Rappam, c. Familie H.
Meerdink.
C: Waar stond dit huis? Op de plek van nr. a. 19, b. 9, c. 15.?
E: Welke naam had dit huis door de jaren heen? a. Villa
Boschoord, b. Pension de Krul, c Geen naam.
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Beeldvraag 2: op welk plaatje staat het officiele Krullehek?
4
Wat is het oudste huis in de Krullelaan?
Nr. 27 Yofa van der Sloot, gebouwd in 1854
Een na oudste huis is nr. 21, familie Brouwer, gebouwd in
1855
Wie is de oudste bewoner van de Krullelaan?
Wie is de jongste bewoner van de Krullelaan?
Meneer Greeven
Anouk Butzelaar
Wie woont het langst in de straat?
Fam. Greeven woont sinds 1959 op nr. 6 (52 jaar)
Maar eigenlijk woont Driekje de Boer hier nog langer:
+/- 65 jaar geleden geboren op nr. 35 als dochter van
professor Rooykaas
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Op nr. 4 aan het werk gegaan bij Dhr de Boer.
Getrouwd met dhr de Boer en gezamenlijk gaan wonen
op nr. 2b.
En sinds enkele maanden woont ze in de Looborgh,
officieel niet meer adres van de Krullelaan, maar haar
woning ligt wel aan de Krullelaan-vleugel.
Daarom telt dit antwoord ook goed.
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Hoe komt de straat aan zijn naam?
Eerst, rond 1860, heette de straat het Hertenlaantje,
omdat de huizenrij grenste aan het bos waar de herten
vrij rondliepen. Op nr. 29 (huis van Cordula en Jaap)
woonde een Meneer Timmerman die een kuiperij had. De
houtkrullen die bij het kuipen maken ontstonden, gooide
meneer Timmerman op de straat. Toen is
Weetje:
In Nederland is nog een andere Krullenlaan (met ‘n’),
namelijk in Bloemendaal.
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Weetje:
De huidige Timmermanlaan had eerst ook een andere
naam: het Sloffenlaantje, omdat iedereen daar zo slofte
door het zand. Toen wilden de bewoners een echte naam
en hebben ze de straat vernoemd naar Johanna, de
moeder van meneer Timmerman uit de Krullelaan, de
naamgever aan de Krullelaan.
Wat is de geschiedenis van nr. 29 (huis van Cordula en Jaap)
Dienstwoning van het huis van Becker aan de
Woudenbergseweg. Daarom is het zo langwerpig: 3
woonkamers achter elkaar.
Welke boomsoorten staan er in de Krullelaan? Noem er
minimaal 4
Kastanje, Eik, Beuk, Berk, Esdoorn,
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De Looborgh is net gerenoveerd, zeg maar helemaal vernieuwd.
Maar wat is de geschiedenis van de Looborgh?
Het was het eerste Ziekenhuis van Zeist, opgericht in
1897. In 1926 is dit ziekenhuis verhuisd naar de Prof.
Lorentzlaan en is nu het Diaconessenziekenhuis.
Toen heeft er een belastingkantoor gezeten en vervolgens
het bejaardenhuis. Nu verzorgingshuis.
Weetje:
In de Krullelaan was nog een ziekenhuis: Daar waar nu
Geytenbeek zit (Krullelaan 1), aan het begin van de straat,
was vanaf 1866 het zoekenhuis voor besmettelijke
ziekten, zoals Cholera.
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