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Berkelland Ton Esman, Henk Sieben



(zie volgende)

Bert Nijkamp



Bert Nijkamp



Ruiten Drie stenen
Welkom in Almelo



Afgelopen jaar helaas geen nieuws rond de 
Marke- en/of grens stenen rond Almelo.

• Wel een project afgesloten waarbij een zevental 
zogenaamde Ruiten Drie welkom paaltjes uit de 
jaren zestig terug geplaatst zijn op de originele 
plek. Daar waren ze verdwenen ten gevolge van 
grens correcties. De historische kring Stad en Ambt 
Almelo heeft de stenen geadopteerd. Naast de 
herplaatsing zijn alle stenen van een frisse verflaag 
voorzien om de bezoeker aan de secundaire 
invalswegen van onze stad welkom te heten.



Voormalige grens met de gemeente Wierden



Grens met de gemeente Tubbergen



Grens met de gemeente Vriezenveen



Bertie Velthuis, Joop Kroese



Bertie Velthuis

BORNE - Niemand wist nog dat hij bestond: de grote, 
prehistorische offersteen die eeuwenlang het middelpunt 
vormde van Borne. Enschedeër Willy Berends, op zoek naar de 
geschiedenis van de Twentenaren, vond hem bij toeval terug in 
de tuin van de plaatselijke notaris.

20 juli 2022



Bas Boer

z.o.z



Bas Boer



Opening aanbouw stadhuis, met lint tussen de palen (1983)



Herplaatst op kruising Torenlaan - Brinkweg



Herplaatst aan kanaaldijk (bij Vosbrinkweg)



z.o.z



Wilbert Kallenberg, Harrie Austie en Bert van der Wilk



De Dree Marken
13 vervangende stenen geplaatst

Grens marken De Lutte en Beuningen



de chauffeur en

de wethouder

en de pers



Brochure in druk verschenen en verspreid



Loakgang grens marken Volthe en Beuningen; geen originele steen gevonden;

definitieve marksteenlocaties vastgesteld

Deze steen moet ruim 1 meter

diep in de grond nog zitten.



Plannen
• Markegrens De Lutte en Volthe: nog twee infoborden

• Markegrens De Lutte en Beuningen: op alle locaties infoborden plaatsen.

infopaneel in samenwerking met Routenetwerken Twente

• Markegrens De Lutte en Rijksgrens: situatie nog bekijken.

• Markegrens De Lutte en Denekamp: vervangende stenen plaatsen

en daarna op alle locaties infoborden plaatsen

infopanelen in samenwerking met Routenetwerken Twente

• Markegrens Beuningen en Volthe: vervangende stenen plaatsen

en daarna op alle locaties infoborden plaatsen

• Markegrens De Lutte en Losser: als overige markegrenzen.



Martin Blokhuis



Bennie Brummelhuis, Jaap van Soest



Willem Wondergem



Gemeentegrenspalen Goor-Markelo (1879)



(zie volgende)

Harry van der Sleen



Harry van der Sleen



Recente activiteiten van de Loakstenencommissie (SHSEL).

Commissieleden:

Wilma de Hoog, Erik Rolevink, Gerhard Post, Henk Stobbe, 

Bart Jansen en Harry van der Sleen.



Documentaire over markegrenzen en -
stenen



Paneel voor Rick's vis in Overdinkel



Nieuwe Wigboldsteen nr. 1 geplaatst



Steen aan de Horstlanden omhoog gehaald



Onthulling paneel grensmarkeringen met 

fietstocht



Bordje en tegels op vliegveld



Tegels gemaakt met logo



Reparaties uitgevoerd grensfietsroute



RCE (rijksdienst voor cultureel erfgoed) 

correcties voor monumenten (markestenen) doorgeven.

Plannen:

– Goorpaal onthullen

– Steen bij het Leunenberg plaatsen

– gemeentepaal Enschede-Lonneker onthullen



Ellen Beerens Hans Beerens Gerhard Post



Paal op grens Klein Driene – Hasselo omver gereden





Peter Heerink



Anton Vedders, Jan Stoelhorst



Grens Kerspel Goor (18e eeuw), Ten Doesschate (VORG 1938)



Mogelijk zijn er nog twee markeringen over.

Hans Oude Rengerink



Joop Voortman



(Martien Knigge)Gerrit Maathuis



Bert Sluijer



Hennie Engelbertink, Gerrit Welberg



De gemeente WierdenTheo Pigge, Herbert Stegeman






