Wandel “met Teun” langs de 11 Rijksmonumenten van Mesch!
Deze wandeling begint bij de Laethof, voor het eerst
beschreven in 1721 en toentertijd, 300 jaar geleden,
behorend aan sint-Marién te Aken. Alhier moesten de
Laten (half vrijen) met de oogst-opbrengsten alhier
belasting betalen en tevens werd in de Laethof de
administratie gedaan en recht gesproken. Boven het
kleine deurtje naast de poort, in de Naamse steen
gebeiteld, staat; “schep in mij een zuiver en rijn hart
en vernieuw mijn binnenste”.
We gaan linksaf, de poort uit en zien verderop aan de
rechterkant een perfect gerestaureerde boerderij genaamd “de Voerhof”.
Een grote hoeve uit 1740 die tegenwoordig uitsluitend als woonhuis
gebruikt wordt. In het gebouw zitten resten van breuksteen, vakwerk en
gekoppelde segment vensters. Tegenwoordig met veel zorg en liefde
opgeknapt én bewoond.
Met de Voerhof in de rug, lopen we het bruggetje over, het beekje “de
Voer” kruisend. De Voer ontspringt in Sint-Pieters-Voeren, slechts een
tiental kilometers hiervandaan en bekend gebied vanwege haar mooie
wandelmogelijkheden. We lopen richting het dorpsplein van Mesch
(linkerhand) en houden rechts aan. U maakt wederom een bocht naar
rechts en loopt nu rechtdoor over het fiets- & wandelpad langs de
paardenweiden met verderop een prachtige en enorme hoeve.
De Meschermolen, uit 1699, staat aan het beekje de Voer en is één
van de zes watermolens die voeger van het beekje gebruik maakten.
De watermolen is tegenwoordig helaas niet meer in gebruik. Nu
worden het hoofd- en de bijgebouwen gebruikt als B&B appartementen. Een prachtige plek waar je
mag blijven slapen.
U loopt dezelfde weg terug, dus naar waar u vandaan kwam. We gaan
richting de basisschool van Mesch, aan uw rechterhand. Voor de school
staat het monument in herdenking van de bevrijding van Mesch in 1944.
Op 12 september om 10 ’s ochtends liepen de Amerikaanse soldaten
Mesch binnen vanuit België. Vanuit de velden tussen de school en het
huis met de naam ’t Koffer.
We lopen nu terug naar het dorpsplein c.q.
de kerk van Mesch. Onze Pancratius kerk, welke rond de 9de eeuw
gebouwd is. De oorspronkelijke toren is in het jaar 1875 ingestort
waarna Johannes Kayser de kerk 13 jaar later gerestaureerd heeft met
hetzelfde patroon. We zijn trots op de oudste kerk c.q. het oudste
kerkdorp van Nederland!
Het volgende Rijksmonument staat achter u, tegenover de kerk, het
gebouw met de groene poort. Dit gebouw was vroeger een hoeve uit het
jaar 1751, nu een woonhuis met een schuurpoort en zadeldak. Originele
elementen zijn bij de restauratie behouden gebleven, maar veel ook
aangepast aan de huidige tijd.
Verder door de straat lopend tot we bij het
huis van onze pastoor zijn. Dit huis zit vast aan de Pancratius kerk en
is gemaakt van grote bakstenen en heeft een zgn. wolfsdak. Het huis
stamt uit het jaar 1755
We vervolgen onze weg via het kleine paadje naar het boven-dorp van
Mesch. Aan het einde van dit paadje tussen de twee weilanden door,
komt u uit in de Redhorse-straat die vernoemt is naar de groep
Amerikanen die Mesch hebben bevrijd.

Vanuit het paadje gaan we naar links en over het bruggetje. Aan uw
linkerkant staat de hoefsmederij van Mesch. In de jaren 1800
werden er o.a. paarden beslagen en een klein dorpscafé uitgebaat.
Nu is het een woonhuis waar soms nog hoeven gesmeed worden. U
kunt nog duidelijk zien, aan de rechterkant, waar de paardenbenen
in de deur vast gezet werden en
beslagen werden met verse
hoefijzers.

We lopen door, een beetje bergop. Hier staat een enorme carréhoeve uit het jaar 1765 welke tot op heden een boerenbedrijf en
boerenwoning herbergt.
Terug naar beneden lopend, gaan we rechtsaf waar u aan uw
linkerhand en prachtig groot huis uit de 18de eeuw aantreft. Dit was
destijds een hoefsmederij en tot in de puntjes gerestaureerd met
veel authentieke details.
We lopen nu de Klokkestraat door
naar beneden totdat we bij de
kruising aankomen waar links een
van de vele wegkruizen in onze streek staat.
Aan uw linkerhand, net om de hoek staat een fraai en groot huis uit
1805. Het was een oude vervallen boerderij, maar prachtig in ere
hersteld in het begin van de 21e eeuw. Nu is het een woonhuis met
een grote sluitpoort en inpandige tuin.
300 meter verderop zijn we weer terug bij de Laethof. En heeft u
ongeveer 2.6 km gelopen.

Wellicht is nu tijd voor een versnapering in onze 300 jaar oude carré-hoeve?

