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Ook al is het zuiden van Nederland al bevrijd en wordt de situatie steeds chaotischer, de transportband van de zuivelfabriek
mag niet stil komen te staan. Hoe de laatste oorlogsmaanden voor de zuivelfabriek verlopen leest u op pagina … 
(Foto 1936, Archief Old Reurle)

Kwartaalblad van



Old Reurle
De ‘Historische Vereniging Old Reurle’ is opgericht op 15 februari 1984. Zij stelt zich onder andere ten doel de beoefening
van historie en volkskunde, in het bijzonder van de voormalige gemeente Ruurlo.
Inschrijfnummer KvK: 40103401

Contact
Postbus 61, 7260 AB Ruurlo
www.oldreurle.nl
info@oldreurle.nl

Bankrekening
Rabobank Noord- en Oost-Achterhoek NL48 RABO 0356 7229 96
t.n.v. Historische Vereniging Old Reurle

Archief
Het archief, gevestigd in de openbare bibliotheek aan de Dorpsstraat in Ruurlo is geopend van 1 oktober tot 1 mei, 
elke 1e woensdagmiddag van de maand van 13.30 – 16.30 uur en op afspraak.

Contributie
Persoonlijk lidmaatschap: € 16,- per jaar. € 25,- voor (echt)paren. Bij toezending per post € 14,50 extra voor portokosten. 

Onder d’n Kroezeboom
Dit kwartaalblad wordt toegezonden aan alle leden.    
Het is ingeschreven onder het nummer ISSN0929-919X

Kopij
Bijdragen kunnen worden gezonden aan de redactie, zie colofon.

Overname van artikelen, of delen ervan, is alleen toegestaan met schriftelijke toestemming van de
auteurs, dan wel de redactie van ‘Onder d’n Kroezeboom’. 



Op de achterzijde van de omslag bevindt zich een getekende 
afbeelding van de Kroezeboom, welke symbool staat voor onze
kwartaaluitgave ‘Onder d’n Kroezeboom’.

Deze oorspronkelijk achtstammige eik op één voetstuk is door
Kerst Zwart ooit weergegeven als ‘zo lange as mi heugt, den
könnink ewes onder als onze darpsbeume’.

De meer dan drie eeuwen oude Kroezeboom (kroes = weelderig,
machtig, indrukwekkend) bevindt zich aan de Borculoseweg,
hoek Kroezelaan, nu in het dorp. Hij heeft inmiddels minder
stammen, maar is met een omtrek van meer dan elf meter nog
altijd zeer imposant en kolossaal. 

De boom vormde vroeger een soort grensteken op kruispunten
van wegen en een rechtvaardige verdeling van de akkers.

Vroeger ook de plek waar men nieuwtjes uitwisselde en 
verliefden elkaar troffen. Ook bekend gestaan onder de naam
‘Luebössche’ omdat bij een begrafenis  het luiden van de kerk-
klokken werd begonnen als de stoet bij de Kroezeboom was 
gearriveerd.
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