


Officieel orgaan van de Historische Vereniging Vleuten, De Meern, Haarzuilens 1984. - Dl.4 december 1984 268 Luchtfoto van de Meentweg. Rechts achter schuren en hooiberg van de Elimhoeve. Op het braakliggend stuk land loopt nu de Zonstraat. De Vliet op de voorgrond is duidelijk zichtbaar. Voor de nieuwe weg bij Heicop moestvader aan Rijkswaterstaat een stuk landafstaan, dat in 1936 (?) werd klaarge-maakt. Vooraan de Meentweg werdenin die tijd ook huizen gebouwd. Vaderverkocht in de malaise-tijd steeds eenstukje land. Eerst, waar nu op nr. 1 defamilie Fronik woont, bouwde de heerLe Noble, ambtenaar op de Secretarie,een villa, later bewoond door Maartende Jong. Daarnaast heeft lange tijd eenstuk grond braak gelegen met eenbouwverbod. Veel later bleek dat ditstuk betrokken werd in het uitbreidings-plan Zonstraat. De nummers 3 en 5 werden bewoond;door de politieman van Rossum en defamilie Snel, die er nu nog woont.De nummers 7, 9, 11 en 13 volgdendaarna in 1937. Op nummer 7 hebbenlater mijn ouders gewoond. Nu woonter nog mijn broer Ad Verhoef, op eigengrond dus. Op nummer 13 kwam de familie de Boerte wonen. Hun zoon Harry woont er nunog. In ruim lOjaar werden er 22 kinde-ren in die huizen geboren, want het wa-ren allemaal jonge gezinnen. De eerste villa met het braakliggend

stuk land ernaast.



Officieel orgaan van de Historische Vereniging Vleuten, De Meern, Haarzuilens 1984. - Dl.4 269 december 1984 Het land aan de Vliet behoorde aan deweduwe de Wit - van de Brink. Ze hadnog twee dochters thuis en een zoonLeen, die de boerderij op zeer jonge leef-tijd beheerde. Nu woont Jan de Wit ernog. Later liet buurvrouw de Wit eendubbel woonhuis bouwen op hun land,de nummers 2 en 4. Mevrouw Zomer -de Wit heeft er tot voor een half jaarsteeds in gewoond. Deze situatie is lange tijd ongewijzigdgebleven. Het eerste gedeelte van deMeentweg was nu wat breder; de slotenvoor de oneven nummers werden dicht-gegooid. Bij Zomer was een brug overde Vliet voor het huis. De Vliet had ver-binding met de Oude Rijn met een klei-ne lage brug onder de Rijksstraatweg,waar je alleen met een kano onderdoorkon varen. Achter op het land van Leen de Wit hadde korfbalclub &quot;Quick&quot; nog een paarjaar een stuk land gehuurd. De eerste kinderen van de Meentweg: 3 van Zomer, 4 van Goof van Rooyen, 2 van Frans vanRooyen, 3 van Snel en Jet van Rossum (midden). Mieke de Jong met kano in de Vliet. Mevr. van Rooyen - van de Berg, wandelend op de Meentweg. Rechtsachter de bruggetjes voor de huizen. In 1958 (?)kwam helgrote uitbreidings-plan. Op een dag

rooiden ze de hele,juist in bloei staande boomgaard. Onzeboerderij was intussen (in de slechtetijd) verkocht aan de heer Witteveen,sigarenfabrikant uit Utrecht. Op deElimhoeve kwam in 1949 de familieBijsterbos wonen. Mijn ouders gingenstil leven. Intussen verkocht ook Leende Wit zijn grond langs de Vliet. Dewoningen met de even nummers werdenregelmatig tot aan de nieuwe weg uitge-breid. De Vliet werd gedempt. De huis-jes van Bouwhorst en de klompenmake-rij van Dissel waren toen al afgebroken.Ook ons land werd volgebouwd met zij-straten tot aan de nieuwe weg.'t Landelijke wegje ademde een rust,zodat menig verliefd paartje er vaak tezien was. Men wandelde van de Meent-weg de Strijkviertel of de Meerndijkrond. De Elimhoeve, zoals hij was tot ± 1950.






