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Onder d’n Kroezeboom 
 

Kwartaaluitgave van de Historische Vereniging 
Old Reurle 

 
Jaargang 30, nr. 2 (juni 2014) 

 
 

Van de vicevoorzitter 
 
Tussen de bedrijvigheid en de mooie lente-
dagen door nog even achter de computer 
om dit stukje te schrijven. 
 

Op de ledenvergadering hebben we af-
scheid genomen van onze voorzitter Dinant 
Weenk. Na twee termijnen gaf hij er de 
voorkeur aan om niet herkozen te worden. 
Enkele dagen daarna nam hij afscheid van 
de gemeenteraad. Tijdens die vergadering 
is hij koninklijk onderscheiden. 
Dinant van harte gefeliciteerd. Ook namens 
Old Reurle gefeliciteerd met je onderschei-
ding. 
Op de ledenvergadering gingen de leden 
akkoord met het voorstel van het bestuur 
om de portokosten voor het verzenden van 
ons kwartaalblad te verhogen van € 6,00 
naar € 10,00 per jaar. 
Tijdens de eerste bestuursvergadering 
konden we kennis maken met ons nieuwe 
bestuurslid Ap Schepers. Ap van harte wel-
kom. We hopen op een prettige samenwer-
king. We zijn er nog niet uit, wie de opvol-
ger van Dinant wordt. Het kan ook nog ie-
mand buiten het bestuur worden. 
We zagen dat de kascommissieleden bij 
CactusOase van Anny en Bert van der 
Meer niet hebben stil gezeten. Ze hebben 
een prachtige bakoven gebouwd en enkele 
onderdelen verplaatst. Zeker de moeite van 
het bekijken waard. 
Henk Meulenveld en ik zijn onlangs naar 
een bijeenkomst geweest bij de gemeente 
Berkelland. We kregen uitleg over de ver-
nieuwde archeologische kaart van RAAP 
Adviesbureau. Voor nieuwe bevindingen 
wordt contact opgenomen met Eric van de 
Kuijl en Wim Bredewout. 
We houden u op de hoogte. 

Boek Franse tijd: de teksten voor het boek 
zijn binnen. Er kan een begin met de op-
maak worden gemaakt. We zijn op zoek 
naar afbeeldingen. 
Over boeken gesproken: Old Reurle ont-
ving van Gerrit Vruggink het door hem ge-
schreven boek: “Uut het leaven van Gert 
van Berenschot”.  
Gerrit, onze hartelijke dank voor dit mooie 
gebaar. Uw boek is een aanwinst voor ons 
archief Old Reurle. 
Ik hoop dat u allen nog lang mag genieten 
van het mooie voorjaarsweer en de vakan-
tie die er op volgt. Ik wens u vele zonnige 
dagen. 
 

Bert Kettelerij. 

 

 

 
Nieuw redactielid stelt zich voor 
Rina Florijn versterkt sinds kort de gelede-
ren van de redactie van Onder d’n Kroeze-
boom. Wij zijn daar uiteraard zeer verguld 
mee. Haar interesse in geschiedenis kreeg 
ze van haar ouders met de paplepel inge-
goten. Na haar studie Amerikanistiek ging 
ze aan de slag bij een grafisch bedrijf waar 
ze veel ervaring op deed als redacteur. Be-
gin 2014 heeft ze zich toegelegd op de ar-
chieven van Old Reurle waar ze zich elke 
woensdagochtend een weg baant door het 
vele materiaal dat het archief rijk is. Hier-
door zult u nog even moeten wachten op 
haar eerste artikel. Het onderwerp kan ze 
al wel verklappen: iets met Ruurlo en de 
Eerste Wereldoorlog. Daarover meer in een 
volgend nummer. 
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Kopij  

De sluitingsdatum betreffende kopij voor ‘Onder d’n Kroezeboom’ nr. 3 is voor 1 augustus 
2014. 
U kunt het verzenden naar: braakhekkewh84@gmail.com of voor het adres, zie de colofon. 
Hebt u een interessant onderwerp laat het ons weten. Met elkaar kunnen we er wellicht een 
interessant of lezenswaardig stukje van maken. 

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 

Notulen ledenvergadering 

Algemene Ledenvergadering d.d. 12 maart 2014 van de Historische Vereniging Old Reurle 
in De Sprankel. 

Notulen: 
Ca. 70 leden aanwezig inclusief bestuur. 

1. Opening: De voorzitter Dinant Weenk heet allen welkom. 

2. Mededelingen: De voorzitter vraagt 1 minuut stilte voor de overleden leden in het 
afgelopen jaar. 
Hij bedankt de redactie, leden van de kascommissie, bezorgers van de Kroezeboom 
en de medebestuursleden voor hun inzet in het afgelopen jaar. 
Op de eerste woensdagmiddag in maart zijn er 11 personen in het archief geweest 
voor informatie. 
We hebben info gegeven over de foto’s van de Bruilse school, over windmolens, aan 
de familie Esselenbroek en mevrouw van Harmelen/Kerkhoven. 
Rina Florijn helpt Bert en Leo in het archief. Bert doet een oproep of er meer perso-
nen zijn die willen helpen. 

3. Kascommissie Landbouwwerktuigen: Realisatie van de bakoven, hooiberg, klaslo-
kaal (oproep voor schoolspullen, af te geven aan Henk Klein Brinke.) 
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4. Notulen van de vorige vergadering d.d. 11 maart 2013 worden goedgekeurd. 
 

5. Ingekomen stukken: geen. 
 

6. Jaarverslag 2013 van de secretaris wordt goedgekeurd. 
 

7. Jaarverslag penningmeester wordt goedgekeurd door de kascommissie vertegen-
woordigd door mw. T. Huitema. 
De penningmeester wordt na uitleg van dhr. J. Holtslag décharge verleend door de 
kascommissie. 
Reserve lid voor de kascommissie wordt dhr. H. Tellinga. 

 

8. Bestuursverkiezing: Jannie Schepers wordt herbenoemd voor een periode van vier 
jaar. 
Dhr. A. Schepers is kandidaat gesteld als bestuurslid voor de vervanging van 
dhr. D. Weenk die niet herkiesbaar is. Dhr. A. Schepers wordt als zodanig benoemd 
door de vergadering voor een periode. 
Op de eerstvolgende bestuursvergadering zullen de bestuurstaken worden verdeeld. 
Dit zal in de Kroezeboom worden vermeld. 
2e Voorzitter Bert Kettelerij bedankt Dinant Weenk voor zijn inzet in de afgelopen ze-
ven jaren en overhandigt hem een bos bloemen en een enveloppe met inhoud. 
Verhoging van de portokosten voor het verzenden van de Kroezeboom buiten Ruurlo 
wordt verhoogd van € 6.= naar € 10.= per jaar. De vergadering gaat hiermee ak-
koord. 

9. Rondvraag: geen vragen. 
 

L.W. Besselink, secretaris. 
 
 
 
 
 
Oude werktuigen 
 

Een berichtje van de onderhoudsploeg in 
de CactusOase. 
Het is al weer een hele tijd geleden dat u 
op de hoogte bent gehouden van de plan-
nen die wij in de afgelopen periode groten-
deels hebben kunnen realiseren in de kas. 
Om de boerderij nog meer compleet te ma-
ken zijn wij op zoek gegaan naar een 
broodbakoven die men vroeger bij meerde-
re boerderijen zag staan.  
Er zijn meerdere exemplaren bekeken en 
de keus is gevallen op een oven die staat 
aan de Vrochtersdijk in Barchem. Deze is 
in eigendom van de familie van Well en 
leek ons qua grootte en model het beste 
passen bij de boerderij van Old Reurle. 
De meeste lezers kennen dit soort ovens 
nog wel verderop in De Kroezeboom zal er 
nog meer over worden verteld. 
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We zijn half januari begonnen met het ver-
zamelen van de noodzakelijke bouwmate-
rialen. De ± 800 ongebikte stenen werden 
door de familie Zents uit Ruurlo beschik-
baar gesteld. Deze zijn afkomstig van de 
voormalige boerderij De Veldhorst (Meu-
leveld), gelegen aan de Morsdijk te Ruurlo. 
De andere benodigde bouwmaterialen zijn 
door de kasmedewerkers om niet beschik-
baar gesteld. Nogmaals onze dank daar-
voor. Zonder dat en de inzet van alle me-
dewerkers hadden wij de oven niet kunnen 
bouwen. 
 

 
 

Naar aanleiding van de berichten dat 
meerdere scholen helaas hun deuren moe-
ten sluiten, ontstond in de herfst het idee 
om met de mogelijk overgebleven inventa-
ris op het dorpsplein in de Oase bij de 
boerderij een klaslokaal met de uitstraling 
van de jaren ’50 na te bouwen. We hebben 
al van verschillende kanten oude materia-
len toegezegd gekregen, dus als u nog iets 
hebt liggen en u wilt het kwijt dan horen wij 
dat graag van u. 
Wanneer wij voldoende materialen, waar-
onder brede houten planken en nog een 
oude schoolkachel (u weet wel: zo’n grote 
ronde kolenkachel en tafeltjes met stoel-
tjes, enzovoort) bij elkaar hebben, dan is 
het mogelijk om in de winterperiode van 
2015 hiermee een start te gaan maken. 
Het is ook de bedoeling om een halve 
bargkappe te maken zoals die vroeger 
overal bij de boerderijen waren te vinden. 
Er werd dan hooi of rogge ingepakt met 
een kegelvormig dak erboven dat bedekt 
was met stro of riet. Later werd er ook zink 
gebruikt. De materialen die daarvoor nodig 
zijn, zijn reeds in ons bezit. 
Lezers van De Kroezeboom: mocht het een 
en ander uw belangstelling hebben gewekt, 
dan kunt u het bewonderen in de Cactus-
Oase. Leden van Old Reurle hebben gratis 
toegang. 

 
 
De nu volgende families hebben weer het een en ander geschonken aan Old Reurle om de 
verzameling te kunnen uitbreiden in de kas. Onze dank hiervoor. 
Fam. Banda: een bargroede (zo’n paal met gaten er in). 
Fam. B. Kettelerij: een kinderledikant. 
Fam. H. Lerink-Ribbers: meerdere huishoudelijke artikelen. 
Fam. A. Dolfijn: schildersgereedschap. 
Fam. te Veldhuis: een houten met handkracht aangedreven wasmachine (van boerderij 
Paskolk afkomstig). 
Fam. Zents: stenen voor de bakoven. 
Alle hier boven genoemde families zijn woonachtig in Ruurlo. 
Fam. G.J. Wichers te Harfsen: oude stoppenwanddozen. 
 
De kasmedewerkers en het bestuur van Old Reurle en niet te vergeten de redactie van De 
Kroezeboom: allen hartelijk bedankt voor de getoonde belangstelling en inzet van de afge-
lopen winterperiode.  
 
H. Klein Brinke. 
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Ons dagelijks brood: de bakoven 
 
 

De mannenploeg die in de CactusOase de oude werktuigen onderhoudt, 
heeft deze winter een originele Ruurlose bakoven uit vroegere tijden 

nagebouwd welke bij de boerderijdoorsnee is komen te staan. 
 
 

Willy Braakhekke 
 
 

 

 
 

Het lekkerste brood bak je in een goed hete 
oven. Dat hadden ook de eerste broodbak-
kers al snel in de gaten. De voorloper van 
onze bakkersoven komt uit Egypte waar 
men een dichte oven van tegels gebruikte. 
Deze werd in tweeën gedeeld door een 
grote stenen plaat. In het onderste gedeelte 
werd het hout gestookt en in het bovenste 
gedeelte werd het brood gebakken. De 
Egyptenaren hebben hun broodkunst over-
gedragen aan de Grieken die rond 150 jaar 
voor Christus weer het voorbeeld waren 
voor de Romeinen. Zij namen hun kennis 
vervolgens weer mee naar de Lage Lan-
den. De Romeinse geschiedschrijvers heb-
ben in ieder geval gemeld dat onze voor-
ouders zo’n 2000 jaar geleden brood bak-
ten. Op hun voetreizen in onze omgeving 
zagen zij dagreizen ver geen dorp, slechts 
nu en dan enige schamele hutten in den 
vorm van bijenkorven met lemen wanden 
en strodaken. Om de hutten lag wat bouw-
land met gerst, haver en vlas beteeld en 
door vrouwen en grijsaards bewerkt. De 

mannen gingen uit jagen en vissen. Hier en 
daar zijn wrijfstenen van graniet gevonden 
waar de gras, -en korenzaden mee werden 
gekneusd². In de twaalfde eeuw, toen de 
kwaliteit van het graan het toeliet om op 
grotere schaal brood te gaan bakken, werd 
brood en/of pap al meer de basis van ons 
volksvoedsel. Er ontstond toen ook de eer-
ste fabrieksbakkerij (Amsterdam) waar je 
brood kon kopen. Om brood te bakken, 
hadden veel boerderijen en huizen een 
aparte bakoven buiten. Deze stond een 
eind van het huis af vanwege brandgevaar. 
Had men geen eigen bakoven, dan kon 
men vaak ook het brood in een oven van 
een buur bakken of in de gemeenschappe-
lijke oven die vaak op het dorpsplein te vin-
den was. Je moest dan wel je eigen hout 
meebrengen! Het broodbakken gebeurde 
zeker niet vaker dan één maal per week. 
Meestal ’s zaterdags want dan had men in 
ieder geval op zondag nog zacht brood. 
Omstreeks 1850 verschenen er broodfa-
brieken die zelf het graan maalden en het 
gebakken brood in de stad verkochten. Op 
het platteland werd nog altijd zelf gebakken 
of men ging met zijn gerezen deegballen 
naar een bakker. Je kon er dan wel beter 
een merkteken op maken zodat je je eigen 
brood weer mee terug kreeg. Dit gebeurde 
nog tot na de oorlog. Op het platteland 
werden er zelfs nog bakovens gebouwd in 
de oorlog.  
  
De geschiedenis van graan tot brood 
Hoe oud de voorloper van het gerezen 
brood is, is niet bekend. De prehistorische 
mens kauwde op granen en zaden. Later 
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ontdekte men dat je in plaats van tussen je 
kiezen de granen ook kon kneuzen en fijn-
wrijven tussen stenen. 
 

 
Tussen twee stenen het graan fijnwrijven. 
 

Met water werd er dan een papje van ge-
maakt. Dit papje werd gekookt of gestoomd 
en dan gegeten. 
 

Waarschijnlijk was er eens iemand die niet 
zo’n zin had in zijn of haar granenpapje. 
Het prutje bleef liggen in de buurt van het 
vuur en warmde daar langzaam op. Na een 
tijdje was het geen pap meer maar een 
soort extra stevige pannenkoek. Vanaf toen 
maakte men van de granenbrij een dikke 
ronde koek die men liet drogen in de zon of 
men legde hem op een gloeiend hete steen 
of in de hete as in kleipotten. Ten slotte is 
iemand op het idee gekomen om deze pot-
ten omgekeerd op een grote steen te zet-
ten en een vuurtje te stoken onder de 
steen. Dit was in feite het prototype van de 
eerste oven en de allereerste broden.  
 

 
Gevonden bak stolp uit de eerste eeuw na 
Christus in Oost-Vlaanderen. 
 

Nou ja, broden… denk aan een soort mat-
se of Mexicaanse tortilla. Het bleef een he-
le uitdaging voor je tanden en maag om ze 

te eten. Vers ‘gebakken’ waren ze warm en 
zacht, maar eenmaal afgekoeld waren ze 
keihard. Die koude prehistorische broden 
waren alleen te eten als je er een stuk af-
brak en het weekte in wat water(soppen).  
 

Luchtig brood werd ontdekt in het oude 
Egypte 
Zo’n 1500 jaar voor Christus, had een 
Egyptische slaaf, wiens werk het was om 
brood te bakken, een restje brood pap van 
de vorige dag laten staan. Dit restje was 
ondertussen zuur geworden. Hij was blijk-
baar nogal nonchalant want hij deed het 
prutje bij zijn nieuw gemaakte brood pap. 
De koeken die hij die dag maakte, waren 
veel luchtiger en smaakten nog lekkerder 
ook. Hiermee was de zuurdesem ontdekt. 
  

 
Dit brood werd in Pompeï gevonden en is ge-
bakken in het jaar 79. In 1860 werd hij gevon-
den onder puimsteen. 
 

In de loop der tijden gingen bakkers expe-
rimenteren met allerlei andere middeltjes. 
 

Niet alleen gebruikte men het zuurdesem 
maar ook mengde men ontkiemd graan uit 
de bierbrouwerijen (biergist) in het brood 
om het te laten rijzen. Zelfs zure wijn hielp 
om het brood omhoog te laten komen. Pas 
in de negentiende eeuw werd ontdekt wat 
er precies gebeurt bij het rijzen. Niet veel 
later werd het bakkersgist uitgevonden 
door Louis Pasteur.  
 

Tarwe behoort tot de familie van de gras-
sen, het komt op de hele wereld voor en is 
veruit de meest gegeten graansoort we-
reldwijd.  
 

Later had men kleine handmolentjes de 
voorlopers van de molens welke al voor het 
jaar 1200 werden gebouwd, aangedreven 
door wind, water of dierlijke of mensen 
kracht. Er zijn molenstenen in Nederland 
gevonden met een doorsnee van 38, 40 en 
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82 cm. gevonden. Oude molenstenen die 
gevonden zijn kwamen veelal uit Mayen of 
Mendig in het Eifelgebied en zijn van ba-
saltlava: tefriet.  
De oudste windmolens waren zonder twijfel 
standerdmolens. Zesenveertig worden er 
nu nog in stand gehouden in Nederland. In 
het begin van de zestiende eeuw werd in 
Deventer een bakkersgilde opgericht, deze 
was onderscheiden in brood-en koekbak-
kers. Een broodbakker mocht geen koek 
bakken. De Deventerkoek was er toen ook 
al.² 
 

De Ruurlose molens 
De heren bezaten gewoonlijk het maalrecht 
zodat er bij het kasteel Ruurlo ook een mo-
len was, waar alle boeren hun graan moes-
ten laten malen. De oudste vermelding da-
teert uit 1601, de huidige van 1783 en wer-
den door water aangedreven, zogenaamde 
onderslagmolens.³ De oliemolen achter het 
koetshuis en de korenmolen in het vak-
werkgedeelte. Het probleem was daar vaak 
de aanvoer van voldoende water en kon-
den daardoor dus meest niet gebruikt wor-
den. In 1810 werd het gaande werk al uit 
de molens weggebroken en in 1830 ver-
dwenen de waterraderen. De daaropvol-
gende werd een zogenaamde Stenderkas-
te. Daarvoor werd een zandverhoging aan-
gebracht, de nog bestaande ‘Molenbult’ op 
de Windmolenseheide aan de Möllendiek. 
 

Er ligt nog een steen ingegraven met 
“1793” erop, de mogelijke bouwdatum. 
Vanwege zijn slechte toestand is de molen 
afgebroken in 1883. In 1851 is daarvoor al 
in de plaats de stellingmolen Agneta ge-
bouwd. Deze had meer mogelijkheden, het 
was namelijk een pel-, olie- en korenmolen. 
Op 2 november 1835 kreeg molenaar Gra-
dus Vels die op het Mulderhuis woonde (nu 
Zelhemseweg 2) bezoek van commiezen te 
voet met een proces-verbaal van de Direc-
te belasting te Zutphen. Gradus was de 
molenaar van de windkorenmolen, en hij 
had een totaal overgewicht gemalen graan 
van 134 pond van verschillende eigenaren 
oplopend van 7 pond tot 15 pond. Hij kreeg 
een boete van maar liefst 404 gulden en    
ƒ 3,62 aan onkosten.¹ Het dagloon was 
toentertijd tien stuivers in de zomer en acht 

stuivers in de winter. Wat was namelijk het 
geval? Niet alleen moest er gemalen wor-
den voor de eigenaar van de molen, de 
Van Heeckerens, maar ook voor de bewo-
ners uit de omgeving tenzij die dat nog met 
een handmolentje wilden doen. Over alles 
wat er gemalen werd, moest accijns be-
taald worden. In de Franse tijd stond er 
zelfs iemand voor controle bij.  
 

Wie het eerst komt, wie het eerst maalt 
Als men ging broodbakken, ging men met 
het eigen geteelde graan, rogge en/of tar-
we naar de plaatselijke molen. Het was niet 
wenselijk om al te grote hoeveelheden in 
één keer te malen, omdat meel minder 
goed houdbaar is dan ongemalen tarwe. 
Meel wordt gemakkelijk aangetast door 
allerlei schimmels, bacteriën en ongedierte 
zoals meelworm. Het waren niet alleen 
boeren maar ook ‘burgers en buitenlui’, 
mensen van allerlei stand en komaf die 
eigen teelt of door hen gekochte tarwe lie-
ten malen. Dikwijls kon men daarop wach-
ten en het was dan ook een komen en 
gaan van mensen die allemaal hun eigen 
tarwe wilden laten malen en vooral hun 
eigen meel daarvan weer terug wilden 
hebben. Dat was alleen mogelijk als er een 
goede en overzichtelijke regeling was en 
dat was heel simpel: wie het eerst komt, 
wie het eerst maalt.  
 

Daarna werd het meel gezeefd en zo ver-
kreeg men zuivere bloem, waarvan witte-
brood gebakken werd. Gebruikte men on-
gezeefd volkorenmeel dan kreeg men van 
tarwe tarwebrood en van rogge het donke-
re roggebrood. Dit was in 1800 het brood 
voor de daggelder en de kleine boer. Tar-
we- en wittebrood prijkte op de tafel van de 
grote boer.  
 

Het meel werd in huis gekneed in de bak-
trog met gist en melk of water. Intussen 
werd buiten de oven gestookt met circa vier 
tot tien takkenbossen, al naar hoe groot de 
bakoven was, om het op temperatuur te 
krijgen. Had men zelf geen takkenbossen 
dan kon men o.a. naar de houtverkopingen. 
Zo werd hout van Huize Ruurlo bij De Kei-
zerskroon bij opbod verkocht. 
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De bakoven 
Massief en zwaar moest de oven zijn, zo-
dat de massa goed op temperatuur bleef. 
Eerst werd de oven pikzwart van binnen 
door de roetaanslag en kwam de rook er 
weer aan de voorkant aan uit maar de oven 
werd vervolgens steeds heter. Was de 
oven eenmaal wit van binnen dan was hij 
heet genoeg om te gaan bakken. Om de 
temperatuur te controleren, legde men een 
paar roggearen binnen naast de opening. 
Verbrandden deze dan was de oven te 
heet en moest met een natte zak de tem-
peratuur naar beneden worden gebracht. 
 

Werden de aren echter mooi bruin dan was 
de temperatuur precies goed. Dan werden 
met de vuurhaak de vuurresten en de as 
eruit geschraapt, hetgeen dan in de doofpot 
viel welke op de grond stond. Vervolgens 
werd de ovenvloer met een natte dweil aan 
een stok schoongemaakt. Met behulp van 
de broodschieter, een lange stok met een 
taps toelopend plankje aan het eind, werd 
het deeg in een broodvorm of zonder in de 
oven ‘geschoten’. Eerst werd er echter nog 
met een houten staafje gaatjes in het deeg 
gestoken of er met een mes een keer over-
heen gesneden. Omdat de begin tempera-
tuur zo hoog is, vormt zich snel een korst 
waardoor het vocht er anders niet uit kan. 
Afhankelijk van de houtsoort waarmee men 
stookte, kreeg het brood een harde of een 
zachte korst. Bij wilgenhout werd het een 
zachte korst. Normaal werd echter met 
beukentakkenbossen gestookt. (Eekhout 
werd ook veel gebruikt waar de bast van 
verwijderd was). De deur, een op maat 
gemaakte peppelen klamp, werd er stevig 
voorgedrukt, vaak met een natte zak erom 
zodat het echt goed afgesloten was en het 
bakproces, hetgeen zo’n drie kwartier 
duurde, was aan de gang. Het brood werd 
er met de broodschieter ook weer uitge-
haald. Roggebrood vraagt een veel langere 
baktijd waardoor het niet goed gaat in deze 
ovens. Wel werd het deeg ervoor zelf ge-
kneed, kindervoeten in de trog, en dan 
werd het naar een echte bakker gebracht. 
Deze had een veel grotere oven en kon er 
daardoor ook langer warmte in houden. Na 
het brood konden vaak nog koekjes worden 

gebakken of appeltjes worden gedroogd 
enz. 
 

Brood bakken kon ook nog anders: in een 
vuurkoele. Als de as eruit was, ging het 
brooddeeg erin en werd het afgedekt met 
een potdeksel waaroverheen de hete as en 
de vuurresten kwamen. Zo kon je alleen vrij 
platte broden bakken. 
 

Het maken van een bakoven 
De ovens werden vaak gemetseld door 
rondtrekkende handwerkslieden en konden 
per streek verschillen. De vuurvaste stenen 
die gebruikt werden voordat er chamottes-
tenen waren, kwamen vaak uit de Eifel en 
werden per vlot of bootjes vervoerd waarna 
het met paard en wagen of os op de plaats 
van bestemming werd gebracht. De ruimte 
tussen de binnenwand en buitenwand werd 
opgevuld met geel zand of metselzand; dit 
om de warmte langer vast te kunnen hou-
den.  
Lemen ovens bestonden er ook. Er moest 
dan wel een dak (op palen) overheen ge-
bouwd worden! Dan werd eerst met een 
heel klein vuurtje in de oven de boel heel 
langzaam droog gestookt wat wel een 
week kon duren.  
 

Bakhuis 
Een verbetering werden de bakhuizen waar 
de bakoven aan de achterkant van de ach-
termuur werd gebouwd met een schoor-
steen erop. De opening zat dan in het bak-
huis en kreeg een ijzeren deurtje. Nu kon 
daar ook het deeg worden klaar gemaakt 
en stond men warm en droog. 
Het bakhuis werd tevens gebruikt voor het 
koken van varkensvoer en het doen van de 
was met gebruik van de fornuispot. Er werd 
in de zomer ook vaak gekookt en gegeten 
zodat men na de voorjaarsschoonmaak 
van het huis er alleen nog maar hoefde te 
slapen. 
 
Bronnen:  
Archief ‘Old Reurle’ ¹ 
Artikelen G.H. Kreeftenberg, Onder d’n Kroeze-
boom, jrg. 8, nr. 2 en 3. 
Geschiedenis van het land van Berkel en Schipbeek² 
www. waterradmolens.nl³ 
www.classofoods.com, www.mot.be,  
www.nl.wikipedia.org/wiki/Brood 
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De Jaeger 
 
 

We hebben in de vorige twee afleveringen over het ontstaan en hoe het pand 
in de loop der jaren van ‘Koffiehuis Arfman’, hotel “De Jaeger’ werd. 
 
 

Willy Braakhekke 
 
 

 

Foto aanzicht uit de jaren 60 

 
In de vijftiger en zestiger jaren was het een 
echt buurtcafé waar vrijdagsnamiddags 
veel arbeiders kwamen om de werkweek af 
te sluiten. In het kleine gezellige zaaltje 
waren regelmatig familie partijtjes en voor 
de plaatselijke Schutterij St. Hubertus Gilde 
Roderlo en de buurtvereniging ‘Um de Jae-
ger’ was dit de thuishaven. Hotelgasten kon 
Groot Kormelink met enige regelmaat her-
bergen. Er werd ook nog zelf roomijs ge-
maakt en dit werd verkocht door o.a. met 
een bakfiets, welke tot een mooie ijscokar 
omgebouwd was, aan de Vordenseweg te 
gaan staan tussen het Kasteel en de Zel-
hemseweg. Als verkoper kon je er o.a. 
Henk Jansen (later chef op het Zuivelhuis), 
Ap Schepers of Piet Bergsma mee zien.  

Disco 
Er kwam een totale ommekeer toen junior 
Willem/Willy Groot Kormelink met zijn 
vrouw Nolda het heft in handen kregen. Hij 
kreeg op 11 september 1968 vergunning 
tot een rigoureuze verbouwing/uitbreiding 
van de zaal, de wc’s en de garderobe. Doel 
Disco! Op de vrijdag en zaterdagavonden 
kwamen er enkele honderden jongelui op 
af. Eindelijk wat te doen in Ruurlo. Op en 
rond De Jaeger konden zich toen prachtige 
taferelen afspelen. De jongelui van toen 
praten er nu nog over hoe leuk ze het er 
hadden. Toen de disco z’n hoogtij had ge-
had na een jaar of tien, werd het een Bi-
stro/eetcafé. De kwaliteit was subliem en 
de ambiance ook. Nolda was een geboren 
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gastvrouw en Willem leverde altijd wat fan-
tastisch uit de keuken.  
 
Restauratie van de muurschilderingen 
In 1988 worden de muurschilderingen ge-
restaureerd door Riet Zeuthof-Hurenkamp 
uit Deventer. Wim Bleumers² draagt aan 
haar en de familie Kormelink volgend stukje 
op, ondertekend: 17 maart 1988. 
 

 
Beukema 

 
Beukema krig de grote beurte. (Beukema 
staat op één van de muurschilderingen) 
Das natuurlek wal ne helen mond vol um 
baoven ’n kot verhaaltjen te zett’n, toch mot 
dat eff’n. Wiele hadd’n in Reurle veur jaorn 
e lejen ’n boswachter den Beukema heet-
ten en den was ’n stuk vernemsteger as 
den Bákema den deur Henk Elsink is uut e 
vonn’n. En ónzen Beukema is weer in ’t 
niejs! Biej Hotel De Jaeger, bunt ze na-
melek bezug um de jachttafreel’n dee Piet 
te Lintum daor vrogger op de mure hef e 
schilderd, weer in olden staat te breng’n. 
Herman Besseling had ter in 1949 schik in 
um ne stuk of wat Reurlse leu op ziene ca-
fémuurn’n te loat’n zett’n. ’t Waar’n o.a. de 
drievers Vrieze en Ooiman, de ólde’baron 
Willem van Heeckeren van Kell, boswach-
ter Beukema en Besseling zelf. Den enig-
sten den doar now nog van in leaven is dat 
is Besseling, den in ’t begin van de viefte-
ger jaor’n naor Canada verhuusd is. Willem 
en Nolda Groot Kormelink dee at ter now 
op zit hebt beslott’n um al dee leu weer 
herkenbaor te maak’n. In de loap van de 
joaren was ter met allerlei goedbedoelde 
restauratie poging’n zovölle an verprutst 
dat ter haoste gen mense meer van te 
kenn’n was. As blage hek vake vol bewon-
dering noar de laevensechte köppe van al 
dee leu staon te kiek’n. D’n olden baron, 
den van ’n hoop Reurlse verenigings be-

scharmheer was, heur’n ik zó weer praot’n. 
Foj, wat kon dén kearl der ne knúppe op 
sloan! Ho kon ik tóen wett’n dat Vrieze de 
grootvader was van miene vrouwe, dee’k 
jaoren later zol leer’n kenn’n. En dán Beu-
kema, ’n kaerl as uut ne brok graniet e bei-
teld. Noar at ik mien as jungsken heb loat’n 
vetell’n kwamp e uut Friesland. Hé woon’n 
in den Veldhook en doar hef e ok ’t leste 
wilde varken uut de umgeving an de grond 
e leg. Hé had ne allebastende hekel an de 
kommenisten en zei dan ok tegen iederene 
dd’t maor heuren wol dat e den eersten 
Russe den ons land zol binn’n vall’n, de 
strotte af zol biet’n! 
 
Hé had in dee dage ne fietse met zo’nnen 
opstapper an de achterasse, doar zett’n e ’t 
ene been op en met ’t andere stepp’n hé 
zich an de gange. At e vaart had dan sloog 
e as ne jong’n kaerl ’t been aover ’t zadel 
en trad vedan. Op ’n kere zag ik um biej 
Avenarius loop’n met de fietse an de hand 
en ik zei’je; ‘Hej ne lekk’n band meneer 
Beukema?’. Dat hak geleuf ik better néét 
können vraogen, want ik krege as ant-
woord; ‘Ja, wat dacht jij verdomme!, dak ter 
voor de flauwekul naast ga lopen!’ 
 
Now is dan mevrouw Zuethoff uut Daeven-
ter bezug um Beukema en dee andere leu 
van de olde garde, weer herkenbaor te 
maak’n. De olde Reurlsen könt now ’t ge-
heugen weer opfriss’n, want de jacht van 
vrogger láéft weer op de café muur’n van; 
‘De Jaeger’.  
 

 
 
In maart 1993 nemen Eduard Smeitink met 
zijn vrouw Henny en haar zus Hannie het 
roer over. Zij dreven er een pension en in 
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de zaal: een moderne biljartcentrum. Het 
was nu nog alleen geopend van donder-
dagavond tot zondagavond. Weer iets heel 
nieuws voor Ruurlo en bij de jeugd weer 
zeer intrek. In 1994 hebben ze toestem-
ming om het houten schuurtje achter het 
huis te renoveren met hout. De deur wordt 
erna opgesierd met de naam “La garage”. 
 
Vier P Vastgoed wordt de nieuwe eigenaar 
per 16 september 1999. Er wordt een 
bouwvergunning op 25 november 1999 
voor het verbouwen/veranderen van De 
Jaeger aangevraagd die voorziet in een 
vrijstellingstermijn die loopt tot 31 decem-
ber 2004. Het wordt goedgekeurd op 7 
maart 2000 voor max. 53 asielzoekers. De 
heer W.H. Schipper uit Haaksbergen gaat 
de exploitatie uitvoeren. In werkelijkheid 
zijn Henny en Hannie er mee in de weer. 
Het werd er een zeer drukke tijd! Maar op-
eens kwam er een andere landelijke rege-
ling en moesten alle kleine asielzoekers-
centra sluiten. Zo kon het gebeuren dat de 
laatste asielzoeker al in april 2003 naar een 
groot centrum was vertrokken. De Smei-
tings huurden het pand vervolgens en be-
gonnen een pension voor woning zoeken-
de. Het café bleef dicht. In 2007 deed Vier 
P Vastgoed er alleenstaande asielzoekers 
in. Dit duurde echter maar even. De ver-
gunning daarvoor bleek niet in orde te zijn. 
Moeilijk opvoedbare kinderen kwamen er 
toen in vanuit Haaksbergen. Na ongeveer 
en jaar werd dat ook voor gezien gehou-
den. Het pand kwam leeg te staan en aan 
zijn lot overgelaten. Op 16 mei 2010 komt 
er een publicatie in o.a. het Contact over de 
nieuwe directeur, A. Collée, van het Vast-
goed bedrijf welke plannen heeft om De 
Jaeger in oude glorie te gaan herstellen en 
te exploiteren. 
 
Daar komt echter allemaal niets van terecht 
en zo bleef De Jaeger alleen achter gelaten 
staan te verkommeren tot er op 15 juni 
2012 met een grote kop in de krant ver-
schijnt “Afbraak dreigt voor hotel De Jae-
ger” en “Sloperskogel hangt boven De Jae-

ger”. In juli staat het echter te koop en 
sinds 24 juni 2013 is Schot BV. de nieuwe 
eigenaar. Hoera! Er wordt nu hard gewerkt 
om het hele pand met zijn rijke verleden en 
muurschilderingen weer in eer te herstel-
len! Ten slot hebben we Schot BV bereid 
gevonden u hierbij alvast iets van de toe-
komst plannen verklappen. 
 
‘Aan de buitenkant is behalve een steiger 
nog weinig verandering te zien.  
 
Binnen in het gebouw is echter vanaf au-
gustus 2013 hard gewerkt om over een 
tijdje een Stations koffiehuis en Pension te 
kunnen openen. De prioriteit bij de verbou-
wing ligt op dit moment bij het renoveren 
van het voormalige café gedeelte, de keu-
ken en het openbaar toilet. Zodra deze 
klaar zijn zal een gedeeltelijke opening 
plaats kunnen vinden. In een later stadium 
zal er op de begane grond een rolstoelge-
schikte pensionkamer worden gemaakt en 
zeven pensionkamers op de eerste verdie-
ping. Helaas is er nog geen openingsdatum 
bekend daar de verbouwing grondig ên 
volgens de nieuwste wet- en regelgeving 
moet worden uitgevoerd. Dit betekent ei-
genlijk dat er met een schone lei begonnen 
moest worden en er geen mogelijkheden 
waren om de reeds aanwezige voorzienin-
gen te behouden. We hopen van harte in 
de toekomst veel Ruurloërs te mogen be-
groeten voor een gezellig samenzijn in het 
‘Stationskoffiehuis’ De Jaeger! 
 
 
 
Verklaring van:  
² Wim Bleumers is redactie lid van ‘Onder 
d’n Kroezeboom geweest. 
 
Bronnen: Gemeentearchief, verhalen van 
buurtbewoners, krantenartikelen e.d., ar-
chief W. Groot Kormelink en genoemde 
personen. 
 
NB. in het vorige artikel is de naam Frits 
geschreven maar dit dient Flip te zijn. 
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Tweehonderd jaar Koninkrijk: 
de viering een eeuw geleden – 1813-1913 

 
In Ruurlo noch Berkelland wordt tweehonderd jaar Koninkrijk uitbundig ge-
vierd. En dat terwijl onze koning en koningin nog in mei 2014 onze gemeente 
hebben opgezocht!  

 

Arjen van Gijssel 
 

Honderd jaar geleden zag het er lange tijd 
naar uit dat het ook geen feest werd. Dat 
het toen goed kwam, laten de foto’s van 
ons bestuurslid Leo Besselink zien. Op de 
eerste foto zien we, komend vanuit de 
Groenloseweg, een feestelijke toe-
gangsportaal boven de Domineesteeg, 
toen nog een zandweg. Op de palen rechts 
voor de bakkerij Van Kerkhoven staan de 
jaartallen 1813 en 1913. Op de grote poort 
staan ook jaartallen, vermoedelijk twee 
keer het getal 100.  
 

 
 

Op de tweede foto een blik in de Dorps-
straat (richting Avenarius). Rechts staat het 
ouderlijk huis van Leo’s moeder. Links de 
woning van de dokter, later de Rabobank. 
Tussen de dennen staan Leo’s tante en 
zus en bij de personen op de straat staat 
een vrouw met kind: de grootmoeder van 
Leo. Zijn opa, Wilhelm Huitink, is de derde 
man van links met pet. Gezien de vlaggen 
en de oude woningen kan het haast niet 
anders dat deze foto is gemaakt tijdens de 
viering van het honderdjarig Koninkrijk. Het 
huis rechts van Huitink is namelijk in 1915 
afgebroken. Op de achtergrond links het 
huis/boerderij waar nu Univé zetelt. 

 
 

Hoe het honderd jaar geleden tot een feest 
kwam, halen we uit de Kroezeboom (jrg. 
12), waarin H. Post uit de Ruurlosche Cou-
rant (jrg. 1913) het volgende reconstrueert: 
“Het feestelijk hoogtepunt van het jaar 
moest de viering van honderd jaar onaf-
hankelijkheid 1813-1913 worden. Dit zou in 
de herfst moeten gebeuren en op een ge-
schikte wijze met andere feesten gecombi-
neerd. Het schoolfeest werd altijd op 1 sep-
tember gehouden, en nu was de moeilijk-
heid dat de verjaardag van de koningin, 31 
augustus ook al op 1 september was gezet. 
Het feestcomité leek er niet goed uit te ko-
men, maar werd opeens tot verhoogde ac-
tiviteit gebracht toen de gemeenteraad op 2 
september vijftig gulden subsidie voteerde. 
De belangstelling groeide snel en na het 
nodige overleg werd voor de twee scholen 
hun feest op 7 september vastgesteld. De 
kinderen kregen van de barones Van 
Heeckeren vlaggetjes met 1813-1913, 
broodjes en koffie, en met muziek en ver-
siering was de vreugde groot.”  
In onze tijd beslaan de officiële festiviteiten 
in Nederland de jaren 2013-2015. Nog is 
het niet te laat om met een bescheiden ac-
tiviteit, al of niet gestimuleerd door de ge-
meente, tweehonderd jaar Koninkrijk ook in 
Berkelland een plek te geven. Wie biedt?  
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Excursie naar dorpen in de Zuidwesthoek van 
Drenthe en Staphorst 

 
 

Dit jaar ging de jaarlijkse excursie op 22 mei naar dorpen in de Zuidwesthoek 
van Drenthe en naar Staphorst. Via provinciale wegen gingen we eerst langs 
landgoed Schoon-Heeten met zijn mooie zichtlaan richting Holterberg. Onze be-
kende reisleider Jan Berendsen wist er natuurlijk van alles over te vertellen. 
(o.a. over de Bentincks en de Hertog van Portland). Langs Ommen, Hoogeveen 
en Zuid-Wolde bracht chauffeur Sjaak ons langs boerschappen, oude land-
bouwkernen, havezaten, oude dorpen met hun mooie kerken en niet te verge-
ten, de prachtige natuur in Drenthe. 
 
 

Willy Braakhekke 
 
 

Als eerste kwamen we in de boerschap Ten 
Arlo met zijn ‘beschermd dorpsgezicht’. Het 
is tevens aangemerkt als archeologisch 
waardevol gebied. De esbrink met zijn half-
open karakter is recent hersteld. Vanuit de 
esbrink leiden wegen naar onder meer het 
Drents plateau en Huize Echten. Wij nemen 
de weg langs de Hoogeveense Vaart naar 
Echten. Echten, met meerdere monument-
boerderijen en een havezate welke al in de 
veertiende eeuw genoemd wordt, is deels 
een beschermd dorpsgezicht. We zagen er 
ook nog een plaggenhut. 
 

Huize Echten heeft nog een gracht, een wit-
te duiventil, park en tuin met bijgebouwen. 
Ook staat er een oude portierswoning bij het 
toegangshek. In het huis zelf is een afdeling 
van Visio gevestigd, waar blinde en slecht-
ziende mensen begeleid worden. 
 

Vervolgens ging het door het Echtens Para-
dijs, bos- en heidevennen en hunebedden, 
naar Ruinen. 
 

In Ruinen heeft het eerste klooster van 
Drenthe, anno 1140, gestaan. In 1325 werd 
het echter al verplaatst omdat het aan een 
drukke doorgangsweg lag waar vreemd 
krijgsvolk langs trok, hetgeen het kloosterle-
ven geen goed deed. 
Uit de twaalfde eeuw stamt de Mariakerk 
aan de brink met een beeldje van Lamme-

chien, het zusje van Bartje, erbij. Aan de 
rand van de brink staat een beeltenis van 
Bram de ram die symbool staat voor de 
Drentse Heideschapen die een toeristische 
trekpleister zijn en de heidevelden onder-
houden. De heren van Ruinen bewoonden 
de binnen de heerlijkheid gelegen havezate 
De Oldenboom. In de Franse tijd werden de 
heerlijke rechten afgeschaft.  
 

Verder gaat het door de boerschap Enge-
land naar het dorpje Ansen, waar de daken 
van prachtige oude grote boerderijen nog 
bijna de grond raken. 
 

 
Bij zulke daken kun je je als rietdekker uitleven! 
 

Koffie met gebak 
Natuurlijk zijn we met onze reisleider Jan 
precies om 10 uur in het groenste dorp van 
Europa: Dwingeloo. Aan de brink, waar het 
ondertussen 23ºC is, is het tijd voor de kof-
fie. Erna kunnen we onze benen strekken op 
de grote brink en vergapen we ons aan de 
Sint-Nicolaaskerk uit de vijftiende eeuw met 
zijn aparte uivormige torenspits en aan het 
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beeld van de juffer van Batinghe waar een 
sage aan verbonden is. 
 

 
 

Oldengaerde is een van de vier havezaten, 
die in of nabij Dwingeloo hebben gestaan. 
Het was al voor 1420 in het bezit van de fa-
milie Van Echten. In 1717 werd het ingrij-
pend verbouwd en liet de familie de voorge-
vel in Vingboonsstijl (Hollands classicisme) 
aanbrengen met een prachtig festoen. De 
tuin werd aangelegd naar voorbeeld van de 
tuin van Versailles.  
 

We gaan nu in noordelijke richting en komen 
langs het herenhuis Westrup. Het herenhuis 
heeft ook al een lange geschiedenis achter 
de rug en was vroeger ook een havezate. 
We gaan bij Dieverbrug over de Drentse 
Hoofdvaart door Wittelte naar Diever. Diever 
is een esdorp en wordt al genoemd in 1181. 
Sinds de Tweede Wereldoorlog wordt hier ’s 
zomers Shakespeare in de openlucht opge-
voerd. De organisatie ervan ligt in handen 
van de dominee. We zagen er het oude 
Schultehuus aan de brink welke in 1604 ge-
bouwd is. Het was de vroegere ambtswo-
ning van de schouten. Het Archeologisch 
Centrum West Drenthe is er nu gevestigd. 
Het heeft ook een van de mooiste kerken 
van Drenthe. Buiten het dorp is nog een hu-
nebed te vinden. 
 

Op naar Frederiksoord. Het ontstaan hangt 
samen met de geschiedenis van de in 1818 
opgerichte Maatschappij van Weldadigheid. 
Deze ontgon woeste gronden en stichtte 
daar koloniën op, waaruit later verschillende 
dorpen ontstonden. De verpauperde bevol-
king uit de grote steden kon hier een be-
staan vinden. Het kantoor van de stichting is 
herberg geweest en is nu een hotel. De klei-
ne huisjes zijn opgeknapt en worden nu ver-
huurd voor bewoning. De maatschappij 

stichtte ook een tuinbouwschool welke de 
oudste was van Nederland. De school ver-
huisde in 2005 naar Meppel en is nu een 
A.O.C. De mooie voorbeeldtuinen worden 
nu onderhouden door vrijwilligers. 
 

We komen over de Havelteberg en langs de 
militaire kazerne die naar de verzetsstrijder 
Johannes Post is vernoemd. De chauffeur 
moest een paar keer met de bus steken om 
bij de eenzaam gelegen Clemenskerk te 
kunnen komen. In de middeleeuwen deel-
den de dorpen Uffelte en het al lang ver-
dwenen Hesselte, nu Darp geheten, hun 
kerk. Rond 1310 werd met de bouw van de 
huidige kerk begonnen en honderd jaar later 
kreeg het zijn markante toren. Het dorp Ha-
velte ontwikkelde zich dankzij de nabijheid 
van de kerk. In de toren werd in 1988 een 
chamadronorgel ingebouwd. Als het wordt 
bespeeld, worden vijftig koperen pijpen via 
rails door de galmgaten naar buiten gescho-
ven. Het hoort zich buiten aan alsof er trom-
petters in de toren spelen. Heel apart moet 
dat zijn! In het pad naar de kerk ligt het zo-
geheten duivelsrooster. Indertijd moest het 
voorkomen dat de duivel met zijn bokkenpo-
ten het kerkhof op kon. We weten nu dat het 
de wilde varkens moet weren. Dwars door 
het dorp Havelte en dan komen we langs 
het monumentale, nu herenhuis/boerderij 
Overcinge dat al in de veertiende eeuw als 
leengoed wordt genoemd. Het huidige huis 
is uit de achttiende eeuw. Er worden nu par-
tijen, vergaderingen en dergelijke gehouden. 
Overcinge ligt prachtig tegen een oude bos-
rand aan met uitzicht over de landerijen en 
het is nog steeds omringd door grachten. De 
gigantische boerenschuren zijn gerestau-
reerd en nieuw gedekt. Het schijnt er ook af 
en toe te spoken! We gaan onder de auto-
baan Meppel-Hoogeveen door en rijden 
naar Nijeveen. 
 

Nijeveen is ontstaan in 1477 en had lang 
een lintbebouwing op de zandruggen met 
grote boerderijen langs de dorpsstraat. Nu 
heeft het een kern en wordt het stevig uitge-
breid. De oude kerk is gebouwd als schuur 
en heeft dus geen steunberen maar gebin-
ten en ernaast staat nog de oude school. 
Het was een kolonie van de vervening, de 
oude benamingen waren Havelterveen en 
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Hesselternijveen. Het dorp had twee mo-
lens, de kleine is verdwenen en de andere 
brandde af. Daarom werd in Duitsland een 
molen gekocht uit 1786 die daar werd afge-
broken en hier weer werd opgebouwd en 
gerestaureerd. Het is een met riet gedekte 
achtkantige molen met een windroos op de 
kap voor het automatisch kruien. We rijden 
langs een klokkenstoel, maken een extra 
rondje op de rotonde van Kolderveen en 
komen dan langs de watertoren Meppel bin-
nen. Wij zijn voor de lunch om 12:20 uur bij 
Zizo waar we prima soep en belegde brood-
jes geserveerd kregen. Meppel was in 1141 
niet meer dan een groepje boerderijtjes en 
kwam in de zestiende eeuw in bloei vanwe-
ge de turfafgravingen. Het dorp wordt dan 
een belangrijke doorvoerhaven vanwege de 
verbinding met de Drentse Hoofdvaart en de 
Hoogeveense Vaart en het Meppelerdiep 
waarvandaan de scheepjes via Genemuiden 
naar de Zuiderzee konden. Veel turf ging 
naar Amsterdam. Bij veel regen kregen de 
Meppelaren vaak natte voeten. 
 

Langs De Wijk gaan we richting Staphorst. 
We zien onderweg nog een tolhuis uit de 
achttiende eeuw, tot vijftig jaar geleden kost-
te het nog ƒ 0,10 om er langs te komen. 
Vervolgens komen we door het rijkeboeren-
gebied van Schiphorst en van IJhorst zei 
men vroeger: “Het heeft een kerk zonder 
dorp.” en van De Wijk: “Het is een dorp zon-
der kerk.” Beide is waar. Men heeft hier 
geen toren, maar een klokkenhuis met een 
klok (klokkenstoel). Om 14.30 uur zijn we bij 
de museumboerderij in Staphorst die we 
uitgebreid bezichtigd hebben. Onze eigen 
tentoonstelling bij de CactusOase kan zich 
er goed mee meten, stellen we vast. 
 

 
Handmolen voor het malen van graan en een brood-
trog met deksel. 
 

Staphorst was de laatste plaats waar tot 
1999 de melk in bussen bij de fabrieken 
werden afgeleverd. 

Vervolgens wandelen we naar een boerderij 
Winkel van Sinkel en bekijken daar uitge-
breid de schoorsteen die van binnen en van 
buiten geheel van hout is. Er blijken nog 
veel van zulke schoorstenen in Staphorst te 

zijn. 
Staphorster boerderij met levensboom en houten 
schoorsteen. 
 

We drinken nog een consumptie onder een 
gezellig samenzijn en treden vervolgens de 
thuisreis aan. 
 

Samenvattend: We hadden uitmuntend weer 
voor deze dag. Het viel op hoeveel boerde-
rijen nog een bakhuisje hadden, deze heb-
ben allemaal een pannendak. We zagen 
dorpen die al in de middeleeuwen ontstaan 
waren, boerschapjes met slechts enkele 
zeer oude boerderijen waarvan de daken tot 
bijna aan de grond reikten en voorhuis, deel, 
schapenschuur en hooiopslag alles onder 
één rieten kap! Los daarvan een zudden-
schuur zonder wanden voor het opbergen 
van heideplaggen.  
 

 
 

De natuur is er prachtig met trekvaarten 
waarover vroeger het afgegraven veen/turf 
werd vervoerd en het Rheestdal met veel 
ooievaarsnesten. 
 

Het was weer een mooie, leerzame en goed 
georganiseerde dag! 
Onze dank aan allen die zich hiervoor heb-
ben ingezet! 
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Sinds januari 2013 culturele ANBI instelling 
 

Voorzitter:    Vacant 
 
 

Secretaris:    Dhr. L.W. Besselink, Noorderweme 6, 7261 PX  Ruurlo 
     T: 0573-452376 E: leobesselink@concepts.nl 
 

Penningmeester:   Dhr. J.H. Holtslag, Stationsstraat 10c, 7261 AD  Ruurlo 
     T: 0573-453904 E: jh.holtslag@concepts.nl 
 

Bankrekening:    Rabobank Graafschap-Noord, Ruurlo, 
     Rekeningnummer NL48 RABO 3567 22 996 
     t.n.v. Historische Vereniging Old Reurle 
 

Tweede voorzitter:   Dhr. A.J. Kettelerij, Borculoseweg 62, 7261 BL  Ruurlo 
     T: 0573-452204 E: kettelerijruurlo@hetnet.nl 
 

Bestuursleden:   Dhr. A.J. Schepers, Stationsstraat 10, 7261 AD Ruurlo 
     T: 0573-452409 E: a.schepers@concepts.nl 

Mw. J. Schepers-Abbink, Stationsstraat 10, 7261 AD  Ruurlo 
T: 0573-452409 E: a.schepers@concepts.nl 
Mw. I. Hummelink-Klein Brinke, Strikkersteeg 11, 7261 RW  Ruurlo 
T: 0573-453531 E: b.hummelink@telfort.nl 
Dhr. H. Wezinkhof, Kapelweg 4,7251 KM  Vorden. 
E: wezink@planet.nl 

 

Organisatie jaarprogramma:  Mw. J. Schepers-Abbink, mw. I. Hummelink-Klein Brinke 
 

Archeologische Werkgroep  Dhr. H. Meulenveld, Vordenseweg 4, 7244 PS  Barchem 
Coördinator:    T: 0573-491319 E: henk.meulenveld@wxs.nl 
 

Landbouwwerktuigen  Dhr. D.H. Klein Brinke, Kooiersdijk 2, 7261 RB  Ruurlo 
Coördinator:    T: 0573-452048 E: lireko@hetnet.nl 
 

Redactie    Mw. W.H. Braakhekke, Hengeloseweg 8, 7261 LV  Ruurlo 
‘Onder d’n Kroezeboom’:  T: 0573-453496 E: braakhekkewh84@gmail.com 

Mw. G.M. Dijkman-Spijker, Branderveenweg 4, 7261 RE  Ruurlo 
T: 0573-491250 E: dijkman.spijker@hetnet.nl 
Mw. R. Florijn, Pagendijk 73, 7271 DG  Borculo 
T: 06-48037020 E: rina.florijn@gmail.com 
Dhr. A.K. van Gijssel, Haarskamp 55, 7261 ZB  Ruurlo 
T: 0573-450221 E: a.k.gijssel@zonnet.nl 
Dhr. G.J. Glijnis, Willem Alexanderlaan 62, 7261 WJ  Ruurlo 
T: 0573-453435 E: gj.glijnis@concepts.nl 

 

Verspreiding Kroezeboom:  Mw. J. Schepers-Abbink 
 

Internetsite:    www.oldreurle.nl E: info@oldreurle.nl 
 

Archief:    In de Bibliotheek, Dorpsstraat Ruurlo, opening elke  
1e woensdagmiddag van 1 oktober-1mei 13.30-17.00 uur 
en op afspraak. E: oldreurle@gmail.com 

 

Contributie per seizoen:  € 14,00 persoonlijk lid, € 21,00 voor echtparen. 
Bij toezending per post € 10,00 extra voor portokosten. 
Kamer van Koophandel te Arnhem, inschrijfnummer 40103401 
Het kwartaalblad Onder d’n Kroezeboom is ingeschreven 
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