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Beste lezer, 

 

Hierbij ontvangt u nieuwsbrief nummer 3, tevens de laatste van 2012.   

 

Bestuur. 

Van bestuurszijde zijn over de afgelopen periode geen bijzonderheden te melden. Wel 

heeft het bestuur meegewerkt bij de boekuitgifte en aan de verkoop van onze kalender. 

Beiden zijn bijzonder succesvol verlopen. 

 

Boekredactie. 

De boekredactie heeft, na een drukke periode van samenstellen van het jaarboek en de 

uitgifte hiervan op zaterdag 3, zondag 4 en 11 november j.l. nu even de tijd om te 

evalueren. Zowel het samenstellen van het boek als ook de uitgifte is prima verlopen. 

Tijdens de uitgifte, en ook daarna hebben wij veel lovende woorden en positieve reacties 

gekregen. Niet alleen de inhoud maar ook het groter formaat is goed ontvangen. 

Op woensdag 28 november heeft de boekredactie het jaar 2012 afgesloten en al weer een 

begin gemaakt met het selecteren van de onderwerpen voor de uitgave van 2013. 

Uiteraard is het jaarboek 2012 en de kalender 2013 nog te koop bij de bekende adressen, 

of te bestellen via ons e-mail adres (zie laatste blad), of via onze site. 

 

Excursie.  

Bezoek HOEVE DOBBELSTEYN. Zaterdag 27 oktober j.l. was een stralende, vrieskoude dag. 

Onder leiding van Toine Teunissen bezochten een twintigtal leden en geïnteresseerden 

hoeve Dobbelsteyn, gelegen aan de Rijksweg te Margraten. De hoeve staat op dit moment 

te koop. We werden ontvangen door de eigenaar, familie Schreurs. Eerst vertelde Toine 

over de geschiedenis van de hoeve en de respectievelijke eigenaren en functies door de 

eeuwen heen. Deze geschiedenis gaat wel zes eeuwen terug! De heer Ed Schreurs vulde 

aan dat er een vluchttunnel is tot op de plek van het oude stort, richting Bruisterbosch. 

Deze tunnel is echter nu niet meer toegankelijk. Vóór 1925 woonde de familie Meertens op 

de hoeve. Deze familie heeft hier niet veel geluk gekend. Ze maakten de sterfgevallen van 

moeder Meertens en van een dochter, novice in een klooster, mee.  

De familie Meertens is daarna verhuisd naar een boerderij bij de waterput van Margraten. 

In die boerderij woonden later nog meerdere generaties Meertens (o.a. de melkboer 

Louis). Vanaf 1925 woont de familie Schreurs op hoeve Dobbelsteyn.  



 
In hoeve Dobbelsteyn bezochten we de gewelfde mergelkelders, daarna het hoofd- 

woonhuis met al zijn prachtige vertrekken, de eiken deuren en eiken wenteltrap. En niet te 

vergeten de geweldige plavuizen vloeren en de hardstenen trappen. Ook is er een, deels 

dichtgestorte, 68 meter diepe waterput.  De muur aan de rijksweg was oorspronkelijk, na 

het aanleggen van de rijksweg Maastricht - Vaals, maar half zo hoog als dat ze nu is. Na een 

brand, 50 jaar na het optrekken van deze muur is ze twee keer zo hoog opgemetseld.  

Vanaf de straatzijde is dat niveauverschil goed te zien. Vroeger was er een kapel op de 

hoeve hetgeen nu nog zichtbaar is. We gaan naar de hoogste zoldervertrekken. Daar 

hadden we een prachtig uitzicht naar het zuiden. 

Als dank voor openstelling bood Toine de heer Ed Schreurs alle door hem verzamelde 

informatie over de boerderij aan. Het was voor velen een bijzondere ontdekking en 

invulling van een stukje familiegeschiedenis. Zeker voor alle Meertens nazaten waarvan 

enkelen bij deze rondleiding aanwezig waren. Toine, bedankt!  
Verslag van dit bezoek werd gemaakt door Suzanne Schijns -Fleuren. 

 

Werkgroepen. 

De werkgroep die bezig is met het zogenaamde woonproject kan beginnen met het 

invoeren van alle kadastergegevens die nu digitaal in ons bezit zijn. Mensen die hieraan 

mee willen werken kunnen zich via ons e-mail adres aanmelden.  

Dit werk kan thuis worden gedaan en bestaat uit gegevens invullen in een database.   

 

Wie helpt. 

Wie helpt ons om 60 jaar ‘oet de Riestepot’ toegankelijker te maken? We gaan 

inventariseren en dat kan gedaan worden op de computer in ons lokaal tijdens de inloop 

middagen en/of avonden.  We beginnen bij de oudste en gaan zo verder richting 2012. 

Iedereen die wil meehelpen kan beginnen en stoppen wanneer hij wil  als hij maar op de 

inventarislijst vermeld tot en met welke datum hij heeft gewerkt.  

 

 

We gaan vermelden:  

 

- overlijdensadvertenties op familienamen met voornaam die erin voorkomen. 

- geboorte advertenties op familie naam met voornaam 

- berichten over personen en jubilea, op familienaam met voornaam 

- winkels, bedrijven op bedrijfsnaam en op familienaam en straatnaam, zo bekend 

- verenigingsnieuws   

- huizen en perceel berichten (advertenties ) op straatnaam 
 

Heb je interesse, neem dan contact op met een van de bestuursleden of stuur een berichtje 

per e-mail. 

 

 

  

 



 

Wie staat er op de foto ? 

De derde vrouw vanaf links is mevr. Moonen, daarnaast mevr. Meertens, mevr. Pasmans, 

mevr. Senden en mevr. Brouwers. Wie weet wie de verpleegkundige (links) en de zuster 

(rechts is. Ook de 2
e

 dame van links en de namen van de kinderen zijn ons niet bekend. Wie 

helpt ons met de ontbrekende namen! 

 

Activiteiten. 

- Maandag  10  december inloopavond van 19.00 tot 21.00 uur 

- Dinsdag  11  december  inloopmiddag van 14.00 tot 17.00 uur   

 

Informatie over de foto of andere informatie kunt  u doorgeven via het e-mailadres 

info@heemkunde-margraten.nl  

 

Ook als u vragen hebt gelieve dit mailadres te gebruiken. 

 

Voor meer info over onze vereniging kijk op  www.heemkunde-margraten.nl 

 

Beste lezer, tot zover onze nieuwsbrief. Hopelijk hebt u het interessant gevonden om door 

ons weer een beetje “op de Huugte”  te zijn gebracht.  

 
 

Fijne kerstdagen en een voorspoedig 2013 


