zaterdag 9 april 2016

Loakgang langs de grens
van Usselo met Buurse en Hones
Op zaterdag 9 april 2016 organiseert de Loakstenencommissie van de Historische Sociëteit
Enschede-Lonneker een loakgang langs de zuidgrens van de marke Usselo, en wel langs het deel dat
grenst aan de marken Buurse en Hones. Deze loakgang wordt afgesloten met het plaatsen van een
nieuw informatiebordje bij de Grevenpaal.
De Loakstenencommissie heeft in het verleden meerdere loakgangen georganiseerd. Deze loakgang
is speciaal omdat heemkundigen van het platform “Markestenen en markegrenzen in Twente”
nadrukkelijk uitgenodigd worden om deel te nemen. Dit platform is eind 2015 opgericht op initiatief
van leden van de Loakstenencommissie en wordt ondersteund door de Oudheidkamer Twente.
Om de logistieke problemen voor te zijn, is besloten de loakgang per bus te doen. De deelnemers
verzamelen zich tijdig op de parkeerplaats van restaurant Sandersküper, Alstätter Brook 34, 48683
Ahaus, Duitsland. Dit ligt 50 meter over de rijksgrens bij Enschede, op de weg naar Ahaus, zie het
bijgevoegde kaartje. Hier kunt u auto's parkeren en de bus keert hier rond 16 uur ook weer terug.
Onze bus zal stipt om 12 uur vertrekken vanaf de parkeerplaats. Volgens de planning passeren we
acht palen en stenen voor we de Grevenpaal om 15 uur bereiken. Van deze acht palen zullen we er
zeker vier gaan bezoeken; de andere vier zijn moeilijk te bereiken en passen daardoor niet in het
tijdschema.
Hoe u kunt deelnemen:
De kosten van de loakgang bedragen € 7,50 per deelnemer inclusief koffie/thee in de bus. De bus
biedt plaats aan 45 personen, en vol = vol. Aanmelding dient te gebeuren door overmaking van
€ 7,50 per deelnemer op onderstaand rekeningnummer. Zorgt u er a.u.b. voor dat het bedrag
uiterlijk op 4 april is overgemaakt.
Mochten er op 4 april meer dan 45 aanmeldingen zijn, dan geldt "wie het eerst komt, …”. Degenen
voor wie geen plaats meer was, krijgen het overgemaakte bedrag binnen enkele dagen teruggestort.
Bankrekeningnummer NL88 TRIO 0390 4664 25 ten name van H.H.M.Rolevink o.v.v.
"Loakgang" en de namen van de deelnemer(s). Vergeet a.u.b. deze namen niet!
Hopelijk tot ziens op 9 april.
Namens de Loakstenencommissie,
Erik Rolevink en Harry van der Sleen
Voor eventuele vragen kunt u voor 9 april terecht per e-mail op loakstenencom@shsel.nl .
Op 9 april zijn Erik en Harry bereikbaar op tel. 06 1518 1885 en 06 1365 4362
Bijlage: kaartjes met de ligging van Sandersküper, de markestenen en de busroute.

