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El\.ÍscHEDE - lvlet behulp vau
eeu hydraulische griiper werd van'
Ínorsen in het rveiland achter de

iloerdij van Waanders r:àrt rle
een oride marke'

Goorseveldweg

ren ín chl ueitand iangs de Haemo' ,
lellbeek, Itecies op de plaats u'aa( ]
z!.i sroeger had gestaan' De dienst i
rrËer*tiis"n rrad Ae steen vorige i
weàk reeds blootgelegd, zodaf, vatt' i

rnorgen om half neeen direct Inet I
de íakelu'etkzaamlreden kotr rvor'

steen opgetakeld en eirca dertig rne'

ter verderop opnieuu' geplaatst' De
steen lag sinds vijftien jaar begra'

betref t hier
Het
betreft hier
ttGrevenpaaltt
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De ruin'L d*ieend ki{o .ware

íïLarkesteen worrJt uit het g{tt 'Irt
haí weiland gehe§en...
i

van de Historlsche sociëteiL Etlsche' '
cle Lonneker aanwezig. De ireren i
Wennink en Taat hebl:en een onderzoek naàr .a1le marhestenen inge-

begonnen.
De malkesteen. die bestaat uit i steld en stllitrelr hierbii op de on'
Bentheimerzanrlsteen,''veegi ruim derhavige steen. die zou zijn ver"l
duizenci kilo. Zij dateert uit d-e
Navraag bii hcer WaandersI
den

eerste helfi van de achtiiende eeulv
en vottricle r1e gretls russen'cle cirie
inarken Eppenzolder. Hoithuizen en

He,L

Ste:relo. OP haar htridige Piaats
steel<t de grenspaai bijna a:lderhí:l'
ve metet boven de grond. uit, In
rotrr.rl is zii 2.26 meter Iaug et: c:tca

de

34 .45 .46 .49

40 cenLimeter dik,
c1e verylaatPing

Deze paal was door

Eij

waren oncler
r)lecr de heren H. J. Welluillg ïajl
de cl.iensi. beplantingen en D. Taat

de eigenaar van de
grond platgelegd
en tot onder het

ï

I

zonken.
lerrerde de juiste plaats op van de

i

i
i

een piaats oP koïte afstand van de
oolspronkslijke p1ek. Hel optakelen
en verplaatsen van de steen, dat

ongeveer een half uur in 'oeslag
rram. werrt uitgev,Jeld clooï de fir.'
min Hlliskamp iiil Enschede.

maaíve1d begraven.
Thans staaL deze paa 1 weer- op een paar meter na- rfeer

op de oorspronkelijk

e

plaats.

i

steen.
Om haar niet vcrl01'en le ialen,
gaiu, werd ]lesloten iot opgraving
en herplaatsing op ëe11 pieh, waar
zij de uitoefenin§ r,an het boerenbedrijf niet t,iuderde. Dat kon op
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