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Door middel

v-an

eefi

grijper werd de steen uiÍ het gat ge-

tild en naar zljn dejinitieve

standplaats gebracht ap de

Vanmorgen geborgen

Oude Lakesteen op
grens 3 gemeenten
- Vanmorgen
er op de grens

Fnschede

hadden

Haaksbergen-HengeloEnschede enkele onopvallende werkzaarnhedén

plaats, die voor

.

de

historie-liefhebbers van

deze drie plaatsen een interessant aspect hebben.
De vroeger hier gestaan
hebbcnde zo.qenaamde
Crevepaal werd- door ee n
grijper van de Enschede-

se Gemeentewerken uit
een diep gat getild en
naar een nleuwe standplaats, ongeveer tien meter bezijden de oorspron-

kelijke

grenspunten,
overgebracht"
Dit vroege ochtendgebeuren rverd

bijgewoond door enkele enthousiaste leden van de Stichting His-

torische Sociëteit

ËnsChecle-

Lonneker, alsmede door de heer
PJebenga v.an §e Gemeentelijke
Dienst Bepiantingen. Van de Éis-

torische fuciëteit woonde sccretaris D. Taat. namens hei bestuur de
werkzaamheden bij, [eru
so-

ijl

ciëteii.slid H..1. Wennrnk iwerkzaam bij dc Gem. Plantsoenendiensr). dic zich bij het uitgraven
met de schoo biizonder r,Àrdien-

vereniging

Twente-Dinkelland

Noaberschop prof. dr. Brockpàhler uit Miinster een lezing over
het opsporen en verzorgen vàn be-

paalde Denkmàler in Westfalen,
zoals- oude rijksgrensstenen, ste-

nen kruisen e.d., herinneringen

aan rroegere zgn. Dingplaatsen,
waar de r_echtzittingen werden gehouden._Deze lezing inspireer?e
de heer D. Taat, secietaris van de

toen in_oprichting zijnde,,Historisehe Sociëteit',, om hier te lande ook eens aan het nÀspeu.ren te
gaan.

f,)e riksgrensstenen waren tcen a!

voor het merendeel opgespoord

en beschreven door de journalist
$. Krul. De heer Taat i<wam op
het lumineuze idee, de plaatsen en

restanten van de oude markeste-

nen^ ol loa-kestenelt op te sporen,
te fotograferen en te'bescËrijven
en er zijn licht over op te steken.

Hrj werd daarin

aarigemoedigd

door drs. A.L. HulshofT en in zfin
nieuwe- hobby enthousiast bijgËstaan door leden van eenoeftde
sociëteit. Dat zo'n hobbiy geen sinecure ts kan men alleen al vaststellen door het feit, dat de gerneentegrens van E,nschede í kiIometer lang is. In de zomer van
1968 was sociëteitssecretaris Taa[
zo ver gevorderd dat er al een
boeiende loakestenen-excursie georganiseerd kon worden.

Eerste steen

meer te achterhalen zijn, werd bij
een later bezoek deze historischè
steen beschadigd gevonden, afgeknapt, waarschijnlijk omver gere-

den. Weer later was de

§teen

spoorloos. Gehoopt nordt dat een

intensieve speuraktie, die inmiddels is ingezet, het museumstuk
nog zat achterhalen.

De tweede interessante loakesteen of markesteen is de zoge-

naamde Crevepaal, die vandaag
in het middelpunt der belangstel-ling van de Sóciëteirleden siond.
Ook deze steen waq spoorloos ver-

o\venEn" rfluar !s 1rreel-

opge_

spoord.'De heer Waanders, làíd.bouwer van het Erve Greve, had
er een sta.in-de-weg aan, nadat
het grensbeekje omgeleid was. De
grenssteen kwam nl. in de weide
te iiggen, een ware hinderpaal
voor de weidebewerkins. De heer
Waanders heeft hem r&n ondergraven en in de grond iaten verzinken, op zichzelf een goede en
acceptab€le oplossing, omdat de
grensafbakening in elk geval behoude n bleef, z:ij het ondörgronds.

Maar voor historisch

geïnteres-

seerden is een steen boven de
grond interessanter en met alle
medewerking van de heer Waanders werd de Grevesteen nu weer
uitgegraven - een karwei waarvoor de heer Wennink rvet te vinden was en dat met de s'chop in z'n
handen_ door hem opgèknapt

werd. De verplaatsing naar de
bosrand was verder vóor de ge-

