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DEMEERN

Nog altlid geen
einde aan
soap boerderii
De Baliie
De bewoners van wijk De Balije in
De Meem mGten nog altiid wmh-
ten op een bestemming vmr de ge
liilmamige bo€rderij, een rijksmo-
nument,

Erwordt aljilen gesteggeld over
de nieuwe bestemming vm boerde-
rij De Balije. E€rst rustte er geen hG
recabestemming op die locafie rcr-
wijl er wel een restaurut gepland
was, daama kregen diverse eigena-
ren het financiel niet rond.

IIet pand staat nog altijd leeg. De
bo€rderil is in de tussentijd ook niet
onderhouden en staat er vewallen
bij.

Een m de tijdelijke eigenaren
was Franck Rodenburg, die ookhet
restaurant Castellum Novum in De
Meem b€ziL Hij wilde er in 2005
een brasserie met een theatercafe
plaatsen.

Toen hij dit fimcieel niet rond
kreeg, zou het een pannenko€ken-
restaurant worden. Omdat hii er fl-
nancieel niet uit kwam met zijn za-
kenpartner, moest hij het pand in
2ooTverkopeL Ook opvolgend eige
nu Borgmeer Invest uit Mijdrecht
kregdefimci€n niet rond.

De gemeente heeft het beheervm
de boerderij sinds septemb€r over-
genomen en kijkt nu naar een be-
stemming. Die moet er nog dit jaar
komen, aldus woordvoerder Jeroen
Bos. De gemeent€ neemt volgens
hem ook de verantwoordelijkheid
voor het onderhoud van De Balije.

Owonenden idjken ai die iijd i:+
gen een vervallen monument aall
en zouden niet of weinig geinfor-
meerd zijn over de stard var zaken.
,,Ik dacht eigentijk dat er een pan-
nenkoekenrestaurant zou komen",
zegt Nitesh Baros. ,,Het is natuur-
lijk gen gezicht om daar naar te
moet€n kjjken. Ik heb mk nooitiets
gehoordvan de gemeent€ overde be
stemming."

(MihmNimes)

UTRECHT

Kerken enscholen
af vanvergunnirg
iuamelen papier
Kerken, scholen en verenigingen
mogen voortaan oud papier en kar-
ton inzamelen zonder vergunning.
Ze hffien ookgeenleges meert€be-
talen.

Dat is het gwolg van de nieuwe
Utrechtse afuaLstoffenverordening.
De gemeent€wil af van onnodige re
cels.

Andere wijziging: de regel dat de
vuilniszakken- of klikoverzamel-
plaats maximad 1,25 meter van de
gevel mag liggen, komt t€ vervallen.
Belangrijkst€ is dat de gebruiker
het atual zo makkeujk mogelijk cor-
rect kan weggooien zonder dat dit
gevaar of overlast voor anderen oF
levert.

sen emde

Clochard sate
compleet met filtes en salade

deze week voor slechts

7,s euro p.p.

M
Rldderhofstad 2 utrecht

ofi23102?1
www.leclochard" artr€cht"nl
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KOCKENGEN. Ziinhistori. {{ TOtVOOrkOrtStOnd
scheboerderijschittertinde s ik bti de dokter niet in
midd:gzon. Net als Boele

zelf. Geboren en getogen op
dit plekie in Portengen, een
buurtschap bij Kockengen,
Geesten lichaam zijn nog
sterk, alleen het gehoor laat
het wat afweten.,,Een ge-

hoorapparaat? Wat mot ik
met zo'n ding in m'n oren!"

@@
Van nieuwerwetsigheden mo€t de
jarite Dirk Boele (15 oltober 1919)
weinig hebben. Het gaat hem om
mensen. Een goed gesprek Vanuit
de voorkamer van zijn boerderij
hjkt hij uit op de dijk', zoals hii de

het pati6ntenbestand.

,ButDiik&crile"" ::'

Portengense weg ncmt. Gezichten
otrtlnudt hjj goed. Een tikkeltje
nieumsierig is hij wel, maar op een
prettige manier.,Jij bent er eenfe
van Verbrugge," onwangt hij de ver-
slaggever.,,Dat zie ik aanje snoet"je
Ujktopjevdder."

OVERLEEFD
De tafel met Peuisdl tapijtje staat
midden in de karner. Zoals het
hoorl Het gaskacheltje snod. zoon
wiuem schuift ook aan. ,,Pa vertelt
graag over ureger. Het is mis-
schien hmdig als iI sommige din-
gen uitleg." En inderdaad. ,,Het is

mooi om oud te worden, maax ik
kan alleen nog 6ver de mensen pra-
ten met wie ik uoeger bewiend
ws, niet meerm€t ze.Ikhebze alle-
maal overleefd."
Zeventig jaar heeft Dirk Boele ge-

boerd. Tot tien jaar terug molk hij
de koeien. In de hmgt[idagen wa-
ren dat elss. Zijn zoon Cor en zijn
YrouwJanni€ wonen met hun mn
Cor junior in het achtprhuis van de
boerderij, maar de kmien zijn weg.
,,wist je dat we ook kaas maakten?
We hebben op de kaasmarkt in
woerden eens de eeEt€ prijs gwon-
nen. Och, wat w6 mcders tmts.
Eet certifrcaat heeft hierjaren aan
de muur gehangen."
Dirk Bo€le komt uit e€n st€rk ge
slachl ,,Tot voor kort stond ik niet
in hetb€standvan dedoliter. Benop
ziin advies wel gstopt met roken.
Ik rookte drie sigaarties per dag. Hij
zei: drie is niet veel, maar over mn
jaar genomen wel een emmer vol."

schmndochter Jannie bereidt iede-
re dag de warme hap. ,,Hii eet goed
en lust alles."

CHINEES
Op dat moment schiet mn Willem
nog een mooi v€rhaal te bimen. ,,Ik
wilde mijn ouders eens verra.ssen
met een Chinese rijsttzfel. Mijn va-
der zat lekker te smikkelen, echt a.l-
les leeg. Ten hij klm wro zei hij:
'En waar bliiven nou de aardap-
pels?'lypisch mijn vader. Echt van
de oude stempel."
Op dewaaaofhij bangvoorde dood
is, antwoordt de boer tactisch. ,,Ik
kijk er niet naar uit Maax ik zou ook
geen achttien meer willen zijn. Ik
ben nog levenslustig genoeg, maar
een mens moet tevreden willen we
zen." Om veruolgens weer over de
mensen uit de buurt IE pt 

^EIJ-, 
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woondejij vroeger niet naastJan de
Jong? Die man kon zo fuommels
goed zeisen haren!"

Kindermuseumnacht spel licht en donker
UTRECHTT Tien Utrechtse musea
doen zaterdagavond mee met de
tweede Kindemwumnrchl An-
ders al,an in 2006, kumen kinderen
nu niet blijven slap€n. ,,De nadruk
ligt op het programm4" zegt prG
grammeur Judit Grotenhuis.

Met de Kindemuseumnacht -
6en van de Culturele Zondagen - wil-
len de musea kinderen en hun
oudem warm maken voor museum-
bezoek

De eerst€ editie was uiwerkochl
Daterin 2007en 2008geen Kinder-
museumnacht plaatsvond, komt
door de lastige orga:risatie en de
hoge kost€n, zegt Grotenhuis. Er is
bovendien al een museumnacht
voor volwassenen geweest,

Met 56 onderdelen biedt de KiD-
dermuseumnacht een breed pro-

gramma" Behalve tieD mwa, waar-
onder ook de Domtoren en het
Utrechts Archief, zijn er acts in de
l.ange Nieuwstraat. Met hun bizar-
re voertuigen van schroot ?eilen' de
Wastelanders door de straat. Radio
Barkas zorgt voor muziek yanafeen
omgebouwde DDR-auto. En mu-
ziekkorps de Stille Fmfue mar-
cheert geluidloos door de r ^nge
Nieuwstraat en de musea-

De eigen collectie of het gebouw
staan entraal. Wel wordt er ge-
speeld met licht en donker. ,,In mu-
sea wordt het licht gedimd om de
sfeer te vergroten," zegt Grot€n-
buis. Hoogtepunten in het proglam-
ma zijn volgens haar het optreden
van de kinderboekenschrijvers Jan
Paul Schutten en Arend van Dam in
het Utrechts Archief, ,zij hebben

een speciaal pro$amma gemaakt
over de stad Utr€cht"

Ook interessant is het concert van
hetfiImorkest in Mmeum van Speel-
klok tot Pierement Dit strijkorkest
voert in blacklight de danse maca-
bre op. l€uk voor kinderen zijn ver-
der de activiteit€n in het Geldmu-
seum dat'gekraakt' is. Een recher-
cheteam zoekt de inbrekers. Kinde
ren kunnenopde foto in eenbandie.
ten-outfiL Daarvan wordt een'ge-
zocht postei gemaakt. Ook is er een
stilledisco metals gastdj SipkeJan
Bousema- Alleen met een koptele
foon op magje de dansvloer op. Het
progmmmabiedt ruimte voor maxi-
maal 3.5oo kinderen en volwasse-
nen. Meer informatie op:

w.culturelezondagen.nl.
Kindemuseumnacht, zat 17 okt,

De Domtoren en negen andere
nusa zirn zaterdagavond open.

19-23 uur, tien musea en large
Nieuwstraat, Utrecht.

(PetnmdzVuse)


