
HET PLAATSEN VAN EEN NIEUWE MARKESTEEN. 

De huidige grens tussen de gemeente Weerselo en Enschede ofwel de oude markegrenzen tussen 
Marke Lonneker en Groot Driene met de marke Hasselo, wordt gemarkeerd door grensstenen. De 
historische societeit Enschede Lonneker heeft reeds jaren de gewoonte om, zoals dat vroeger 
gebeurde in de tijd van de marken, de grensmarkeringen te inspecteren. 0p een van deze inspecties 
werd ontdekt dat een grenssteen bij het Erve Pierman, aan de Vliegveldweg was verdwenen. 0p 
zaterdag 17 april om 14.00 uur zou door genoemde heenkundevereniging een nieuwe steen voor het
verdwenen exemplaar geplaatst worden. Voor deze gebeurtenis, die met enige plechtigheid zou 
plaatsvinden, was het gemeentebestuur van onze gemeente alsmede onze vereniging heemkunde 
uitgenodigd, Ongeveer 20 leden van de historische societeit en onze vereniging waren aanwezig 
alsmede enige vertegenwoordigers van de pers. De heer Herman Engbers sprak enige toepasselijke 
woorden, waarna de heer Dijkstra, voorzitter van de societeit Enschede Lonneker de steen met enig 
kostelijk Schiedams vocht begoot, hetgeen overigens wel het nodige protest van de nannelijke 
aanwezigen opleverde, Na de inwijding van de steen werd het glas geheven waarna het gezelschap, 
onder leiding van Hernan Engbers een wandeling maakte door het "Hartjesbos" waar nog zichtbaar 
aanwezig waren de resultaten van de inspanning van de vroegere markebewoners. Daarna was de 
familie Wagelaar, de bewoners van het Erve Pierman, zo gastvrij, alle aanwezigen op koffie rnet 
cake uit te nodigen, die zittend op de deel, met de koeien als toeschouwers, genuttigd werd. Na 
nogmaals een dronk uitgebracht te hebben op de geslaagde middag, werd de bijeenkomst tegen 
16.30 uur gesloten. De steen, genoemd Piermansteen, is een driemarken grenssteen omdat op dat 
punt de grenzen van de marken Lonneker, Groot Driene en Hasselo tesamen komen. De steen is uit 
hoofde van diverse overwegingen, ca. 2 meler van de oorspronkelijke ligplaats, in de Klinks moat, 
gesitueerd.. Onder de steen is in een fles een oorkonde begraven waarop de volgende tekst: Deze 
markesteen is herplaatst door de Historische Societeit Enschede Lonneker in samenwerking met de 
Historische Kring Weerselo. Lonneker, erve Piernan 17-4-82, P.S. De societeit beschikt thans over 
de juiste naam en adres van onze vereniging, 
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