


Officieel orgaan van de Historische Vereniging Vleuten, De Meern, Haarzuilens 1982. - Dl.2 dergelijke aktiviteit nooit meer alleen voorde voetbalklub alleen mocht zijn. Donderpreek Overigens stond pastoor Ohl bekend als ie-mand die het niet meteen op had met voet-ballen. De maat was helemaal vol toen be-kend werd dat een deel van zijn kudde opzondag onder kerktijd en met als inzet eenvaatje bier de sportieve strijd had aangebon-den met voetballers uit Haarzuilens. Dit ge-geven leverde bij de eerstvolgende dienst eendonderpreek op die nog steeds indrukmaakt op allen die dit hebben meegemaakt.De pastoor nam nog een keer aktief deel aanhet Vleutense voetbalgebeuren toen hij in1936 het nieuwe veld aan het eind van deHamstraat (toen Achterdijk) inzegende.Vanaf dat moment nam de klub deel aan dekompetitie van de Katholieke Voetbalbond.Toen deze in 1940 opging in de KNVB ver-dween de oorspronkelijke naam PVC (Pa-tronaats Voetbal Club.) In Utrecht bestondnamelijk al langer een vereniging met dezelf-de initialen. Daarom werd hier nog de V vanVleuten aan toegevoegd. Een dorp verandert ! Onze vorige foto (no. 3) betrof het vijzel-stoomgemaal aan de Dompelaar in DeMeern. De fotodateert uit 1900. Veel lezersmeenden het gemaal te herkennen, maarwerden in de war gebracht door

het &quot;toren-tje&quot; rechts van het gemaal. Naast de hofstededie bij het gemaal behoorde stond een grote duiventil.....en dat verklaart het &quot;torentje&quot;. Het gemaal stond destijds vrij in de weilan-den en verzorgde de waterhuishouding tus-sen het achterland tot aan de HollandscheIJsel en de Leidse Rijn. Het gemaal stondaan het eind van de zogeheten &quot;achtkantenMolenvliet&quot; en loosde op de Leidse Rijn.Deze Vliet vormde eertijds de grens tussende gemeenten Veldhuizen en Oudenrijn. Bijgaande foto is genomen in De Meern.Wie weet nog waar dit was ? Reakties graag hij de redaktie. Oudeuitdruk- kingen: Toen ik onlangs met een van onze ledenzat te praten over de geschiedenis vanVleuten en Haarzuilens ontdekten wij alpratende^dat in het woordgebruik termenwerden gebezigd die in ongebruik zijn ge-raakt. Dat bracht mij op de gedachte inonze periodiek een rubriek te starten metoude uitdrukkingen en woorden zoals diein Vleuten, De Meern en Haarzuilensvroeger werden gebruikt.Hieronder volgen al een tweetal voorbeel-den hiervan. Wij kunnen ons voorstellen,dat ons woongebied tal van uitdrukkingenkende, die nog wel op een of andere ma-nier bij, vooral de oudere dorpsbewoners,voortleven. Met uw hulp kunnen wij dietaal voor u weer levend maken. Sugges-ties hietoe

kunt u telefonisch of schrifte-lijk kwijt bij het redaktieadres.          j^ &quot;achterwiel&quot;: uitdrukking, waarmee vroe-ger een rijksdaalder werd bedoeld. Deze uitdrukking komtvan het achterwiel van eenhooiwagen. De achterwielenwaren groter dan de voorwie-len. Daarin zag men een ver-gelijking tussen bestaandemunten. De rijksdaalder was,eveneens van zilver, groterdan de gulden. &quot;tikkeren&quot;: het meerijden op een arresleedoor de sneeuw. 32




