














Officieel orgaan van de Historische Vereniging Vleuten, De Meern, Haarzuilens 1983. - Dl.3 februari 1983 101 Opgravingen op de hebben hel nooit \'oor elkaar kunnenkrijgen. Het \'iel niet in goede aarde bijtie gemeente en dan doe je niets. Hn wat/e nii het hart van het dorp noemen isrontlom hel winkelcentrum. Het is weleen leuk vsinkelcentrum. maar op helplein kim je niks doen. want daar is hetweer te klein voor. [:n hel is een tocht-gat. Dat is jammei', maar hel tocht ge-weldig. Niet iim het winkelcentrum tekraken, maar in de winterdag waai jeweg. je barst van de kou. Een ge/ellig-heidsplein hebben we niet. want op hetplein \an de w inkels gaal nooit lemantizitten. .Ie krijgt er ook geen binding, geen kon-takt. Op Vleuten hebben /e het ook ver-keerd aangelegd. Kijk. het Vredenburg.dal was vroeger een plein. Rondom ho-tels en winkels. I:r was van alles te dt)en.Dan een circus en dan een veemarkt,afijn, dal plein hatl een funklie. Daarging je /itlen. Als je hier gaal /illen komje ziek thuis. Da&quot;s jammer.Vleuten. Harmeien en Viontfoort heb-ben veel meer een centrum. Herlijk. ikben altijd iiots geweest op De Meern.maar tial missen we toch wel. ,\ls iknaar die omliggentle plaatsen kijk heb-ben ze ook allemaal een \ cel helere w in-kelbesland. Dal komi mik oimlal hiergeen uitbreiding van winkels mag ko-men. Toen plan Nijevell

werd g.-boiiwdkwam er een bepaling dat daar noiiitwinkels mogen woixlen gevestigd, wantde winkeliers op hel plein hadden hunklanten hard nodig. Ir zijn v erscheitle-ne pogingen geweest, maar het is alle-maal afgewezen, lai er is toch haitl be-hoefte aan. Maar het gekke is dat deparkeerplaats tegenover het winkel-centrum zo langzamerhand dicht groeitmet allemaal kramen. Op sommige da-gen kun je er je auto niet meer kwijl. Ik proef hier de iiiiing van enkele stillegrieven. Maar over her ali;enieen hem uloch een tevreden mens. Erg tevreden. Ik had een leuke jeugdomdat mijn vader zoveel hobby's had endat was erg afwisselend. Ik ben lid ge-weest van veel verenigingen waar ik ont-zaglijk veel plezier heb gehad en ik hebeen erg goeie vrouw.Na de oorlog, zeg maar vanaf m&quot;n ,^2ste.heb ik alleen maar welvaart meege-maakt. In '45 was ik. zeg maar. straat-arm, maar 8 jaar later kon ik toch m'neigen zaak neerzetten. M'n enige tegen-slag is geweest dat een zoon van mij op z'n 22ste is gestorven, maai' verder...... Ik kan wel zeggen dat het nie ni&quot;ii heleleven voor de wind is gegaan. Ik heb eenfantastisch leuk leven gehad en nu nog,ik zou het niet anders over willen doen. HogeWoerd (2de deel) door CA. Kalee Een vervolg &quot;nee&quot;, een paar korrektiesen aanvullingen op het artikel uit onsvorige nunimer.

p.65. linkerkolom: &quot;zie bijgaand bij-gaand kader&quot;. Het was de bedoe-ling dat er ook twee illustratiesrnet afteeldingen van Romeinsaardevv erk afgedrukt zouden wor-den, maar hiervoor was helaasgeen plaats. p.67. atb. 13. Bij de drie profielen zijnde aanduidingen weggevallen,lees van boven naar beneden:profiel G. C en H. p.73. afb, 29 en 30. De onderschriftenslaan op de gt)ede plaats maar dealbeeldingen dienen verwisseld teworden. p.74. afb. 32. Albeelding omdraaien. p.73. Natuursteen i.p.v. naluurleen. p.76. alb. 35. De naamstenipels6. 7. 16-18 zijn schaal 1:1 afgedrukt. p.77. alb. 36 is schaal 1:1 afgedrukt. Nadat het &quot;verschijnsel&quot; is blootgelegd (in ditgeval de funderingsresten van wat eens ver-moedelijk een porticus of zuilengang was)wordt het meetlint gespannen. Vervolgensworden t.o.v. dit lint alle details genieten en opmilimeterpapier in kaart gebracht. Verschil-lende kleuren geven aan met welke diverse ma-terialen men te maken heeft. Drie geverniste bekers Oeimann typen 33a enc. Van dergelijke bekers zijn in 1963 velescherven gevonden, (zie p. 65) (Schaal 1:4)




