








Tijdschrift van de Historische Vereniging Vleuten-De Meern-Haarzuilens 1989. - Dl.9 693 Dan, nog net zichtbaar, een heel kleinstukje van het oude &quot;Het OudeRaadhuis&quot;. Tussen beide panden was nog eenopen stuk (Door de vertekening van defoto niet te zien, denk ik). In mijnkinderjaren stond daar de enige attrac-tie van het Vleutens Feest, n.1. eentoestel dat overdag draaimolen wasvoor de kleintjes en 's avonds omge-bouwd was tot zweefmolen voor degroten. Van de families die met de genoemdepanden verbonden waren, zijn er on-getwijfeld in Vleuten nog nazaten tevinden, die er meer van kunnen ver-tellen (onderbreking drie: dat hebbenwe dus gemerkt door de reactie van deheer Bransen). To van der Sande besluithaar getypte brief met &quot;Veel succes metde Vereniging en vriendelijke groetenvan een oud Vleutenees&quot;. Vier leuke reacties dus die, naastelkaar gelegd, weer de nodige vragenoproepen. Wie wil er nog wat vertellen? De nieuwe raadselfoto is voor oud-Vleutenezen dunkt me ook niet zomoeilijk. Vertel eens wat over de familiedie hier gewoond heeft! K.B.N. Rectificatie In het artikel over de familie Verhoef opblz. 683 e.v. zijn tot onze spijt enkelefouten geslopen, te weten: Blz. 685, Ie kolom, regel 43: ... 10 kinderen, moet zijn ... 11 kinderen. Blz. 686. links onder: * 

 3 Jaar van geboorte moet zijn: *  = Jaar van geboorte. Blz. 687. midden onder:Onder Adrianus G is 1 kind vermeldAdrianus JM, dit moeten 5 kinderenzijn: Josephus AA Johanna J Adrianus JM Johannes M Albertus M D Wie wat bewaart die geeft wat Door ons werden in dank, ten behoevevan onze bibliotheek en onze verzame-ling, de volgende schenkingen en bruik-lenen aanvaard van: A. Brouwer-Bakkenes, Kalverstraat 6De MeernPetroleumstel C. Goes-van Beek, Alendorperweg 101Vleuten Flesje tijmsiroop Familie Kragt te Vleuten Een drietal prijscouranten van ge-reedschappen en machines (1899-1922) G. Sangers, Zandweg 46 De MeernEen 18de eeuws kasboek, 4 delfts-blauwe tegeltjes, oude deurscharnieren M.G. van den Bosch-Goes, Hinder-steinlaan 16 Vleuten Drie stukken sunlight zeep, bolletjehaakzijde uit de oorlog A.H. van Lambalgen, Oranjelaan 5De MeernWeegschaal Mevr. A. Winkel, van Wanrooystraat 12Vleuten Een viertal boeken (varia) Mevr. Th. Jongerius, Alendorperweg 13Vleuten Boekjes &quot;Onze Gemeente&quot; Mr H. Kuperus, Prof T. Brandsma-laan 5 Vleuten Paar gehaakte dameshandschoenen J.P. Jansen, Ockhuizerweg 22 Haar-zuilens Boekjes &quot;Onze Gemeente&quot;, ijzerenstoof, huisvlijt B. Wieman, Stationsstraat 2 VleutenEen zevental foto's van de

optocht tergelegenheid van 40 jaar katholiekonderwijs Vleuten-Haarzuilens C.H. de Roos, B. van Hamstraat 2Vleuten Jaap Joppe, De auto in grootvaderstijd (1961) J. de Bruijn, Rijksstraatweg 84 DeMeern Zijn dia-verzameling (ca 300 dia's)van Vleuten en De Meern D

















Tijdschrift van de Historische Vereniging Vleuten-De Meern-Haarzuilens 1989. - Dl.9 Eerste rij, van links naar rechts: Cornelia 't Lam-Hamoen, Lena Dissel-Blok, mevrouw van Reenen, Teuntje van Dijk-Doornenbal, Gerda van 'tEinde-Flinterman (echtgenote van de predikant Willem Jan Aart van 't Einde), Rika Cornelia Blauwendraad en Hilletje Harskamp-Timmer.Tweede rij, van links naar rechts: Teuntje Hendrika Hoogendoorn-Kers, Antje Westerhout-Visser, Aafje van Dalsen-van Dijk, AdriaantjeDuivendijk-Mol, Willemijntje van Veen-van Oosterom, Johanna Davelaar-de Gier, Clazina Gondelach-Pos, mevrouw Brons, HerberdinaBijsterbosch-Hanekamp, Trijntje Zijtveld-Ruitenbeek, Grietje Bakker-van Tuijl, Nenna Hendrina Verburg-van Zanten, Jacoba Maria vanBemmel-Stoops, Bertha van Erven-van Erven, Katrien van Ooij-de Lange, Cornelia Maria van Leeuwen-Nieuwhoff en Eiizabeth van Bemmel-van der Lee. Achterste rij, van links naar rechts: Adriana Anna Schmieman-van de Wijngaard, Maria Wilhelmina de Vries-de Waal, Aartje Brouwer-Bakkenes, Alberta Oskam-van Dijk, Maria van Leeuwen-van Schaik, Hendrika Kouwenhoven-Schippers, T. Overvest-Achterberg en Tiny vanBemmel. De Hervormde Vrouwenvereniging &quot;Wees een Zegen&quot; in 1959 De foto (in bruikleen afgestaan door mevrouw A. Brouwer-Bakkenes) werd gemaakt ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de vereniging endat klopt, want zij werd op 24 februari 1934 opgericht door Aaltje Oberman, de echtgenote van de toenmalige Meemse predikant. Dirk JacobusPeterse(1929- 1945). De dames breiden kousen, sokken, truien en onderkleding voor ouderen en arme mensen. Met Kerstmis werd dat uitgedeeld. In de oorlog werd ersoep gekookt voor zieken en kraamvrouwen. Ze hebben ook nog kousen en sokken gestopt voor grote gezinnen. Later was dat niet meer nodig entoen zijn ze andere handwerken gaan maken: poppen, beesten, haak- en borduurwerk en een tafel met allerhande. Dit alles heeft veel aftrek.Tweemaal per jaar is er een verkoopdag. De opbrengst is voor de kerk. Ook is er aan het verenigingsgebouw veel gedaan.



















































Tijdschrift van de Historische Vereniging Vleuten-De Meern-Haarzuilens 1989. - Dl.9 727 728 Fragment van de &quot;Nieuwe kaert van de Provincie Utrecht&quot; van Bernard de Roy, 1696. De genummerde cirkels geven de plaatsen aan waar tussen1321 en 1523 dijkdoorbraken plaatsvonden.











Tijdschrift van de Historische Vereniging Vleuten-De Meern-Haarzuilens 1989. - Dl.9 733 Over zich tskaart Gedeelte van de topografische kaart 1 : 50.000, blad 31 oost (Utrecht); toestand 1854, uitgave 1855 (iets verkleind). Het noorden is boven.De Meerndijk (middenonder op de kaart) is gelegen tussen de Noord-IJsseldijk bij de Meernhoeve (ten oosten van de buurtschap Adithoven) en DeMeem. Hij loopt van het zuidoosten naar het noordwesten en doorsnijdt met het middengedeelte alle percelen land.

































Tijdschrift van de Historische Vereniging Vleuten-De Meern-Haarzuilens 1989. - Dl.9 749 Boven. Kadastrale kaart van 1832. De gerasterde band geeft aan hoe de spoorbaan het eilandje, waarop eens het Huis te Vleuten stond, rakelings passeerde. Onder. De situatie op de topografische kaart van 1875. Ongeveer in het midden een spoorbrug over een vletsloot. Links daarvan de kruising met de Krochtdijk. eens op die plaatsen waar deze dicht bij de spoorweg komtte liggen; - het vergraven van een deel van de Vleutense wetering aanhet Hof ter Weide en het bouwen van een brug in de nieuweweg als ook in de spoorweg van dezelfde hoogte en wijdteals de thans bestaande; - de directie zal verder alle mogelijke voorzorgen moetennemen om ongelukken te voorkomen door paarden, rij-tuigen en vee bij het passeren van de Vleutense weg; - de scheringen zullen voorzover noodzakelijk aan beidezijden van de weg geplaatst worden. De wegen zullen opdezelfde wijze als de thans bestaande gemaakt en bewerktmoeten worden; - het onderhoud van de overwegen, hekken en scheringenover de breedte van de spoorweg blijft altijd ten lastevan de maatschappij, doch dat van de nieuw gemaakteeinden weg zal, drie jaar na het openstellen voor hetpubliek, weer ten laste van het gemeentebestuur

komen. Hendrik Bernard Nieuwenhuis De twee reeds hierboven genoemde onteigeningswetten komen ter sprake in het rechtsgeding tussen de Commis-saris van de Koning in de Provincie Utrecht en de grond-eigenaar Mr. Hendrik Bernard Nieuwenhuis, wonende teSchonauwen. Deze rechtzaak is uitvoerig beschreven in akte nr. 5,betrekking hebbend op 58 roeden 50 ellen weiland, kad.sectie B nr. 354 en 3 roeden 64 ellen laan als bouwland, kad.sectie B nr. 348 gelegen onder de gemeente Vleuten. Hetproces liep van 8januari 1848 tot het vonnis op 30juni 1852. Voor dit artikel is de onteigening in Vleuten van belang enhet ging hier over de vraag of de verkoper de in zijn landaanwezige af te graven steenaarde nog kon vervoeren. Derechtbank bepaalde dat de gedaagde het recht van tweeoverwegen over de aan te leggen spoorweg zou krijgen.Kosten f 1.000,-, reeds begrepen in de door de N.R.S. tebetalen som van f 5.740,--. Voorts werd de maatschappij verplicht om ten behoevevan het afgraven van steenaarde op het perceel sectie Bnr. 355 en op het gedeelte van het perceel sectie B nr. 354, datdoor de spoorlijn van het overige land zal afgescheidenworden, een bermsloot te graven. Deze sloot zal dan moeten





























Tijdschrift van de Historische Vereniging Vleuten-De Meern-Haarzuilens 1989. - Dl.9 764 ^^ 't Gerecht van Utrecht. De tentoonstellingsgalg staat getekend in dehoek tussen de Wateringe en de Vaertsen Rijn, bij de &quot;H&quot; van Hoogh(Raven). Ook de in het verhaal genoemde &quot;Saegh Molens&quot; zijn tezien. Fragment van de Nieuwe kaart van den Lande van Utrecht doorBernard de Roy, 1696.



































Tijdschrift van de Historische Vereniging Vleuten-De Meern-Haarzuilens 1989. - Dl.9 782 2 3 i U 1 \ 10 \ 9 10 Het kadastrale minuutplan van 1832. De dubbele slingerende lijn boven is de Rijn (Vleutense Wetering). De zwarte blokjes zijn:de boerderij Odenvelt(l), de Hogewerf (2), de boerderU Dakveld (3), de ridderhofstad Bottestein (4), de boerderij Puntenburg(5), de boerderij Huis te Vleuten (6), de Vleuterweldse watermolen (7), een in 1854 afgebroken boerderij (8) en helemaalonderaan op de tekening, van links naar rechts achtereenvolgens de boerderijen Zandweg 225, 215 en 206. De pijlen 9 - 9 wijzenop de Krochtdijk of Tiendweg (nu Europaweg, Wilhelminalaan, Stationsstraat, den Hamlaan) en de pijlen 10 -10 op de Gruppelof Middelwetering. De lanen zijn met rasterstrookjes aangegeven. Links de Zandweg van Bottestein en rechts de Laan van 'tHuis te Vleuten. Van de laatste is het bovenste, noordoost - zuidwest lopende stuk nu nog bekend als het Appellaantje.
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