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De nestor van ons wijkteam is eind maart penningmeester af: hij vindt het na tien jaar mooi geweest, 

een goede gelegenheid om hem uitgebreid te spreken voor de wijkkrant. 

 

Van groot huis naar appartement 

Als geboren en getogen Rotterdammer kwam 

Bert met echtgenote 14 jaar geleden naar de 

Kattensingel 21. De twee dochters waren al lang 

en breed het huis in Rotterdam uit, waardoor 

het daar te groot werd. Gouda was dichter bij de 

kinderen in de buurt. In 1995 trokken ze als 

eerste bewoner in dit vierkamerappartement 

met aan voor- en achterzijde een balkon. In het 

hele complex zitten twee maal acht apparte-

menten in twee gebouwen, met in elk gebouw 

een lift en met videobewaking. Als rechtgeaarde 

bestuurder is Bert meteen voorzitter geworden 

van de Vereniging van Eigenaren. 

 

Computer 

Ze zijn twee jaar bezig geweest spullen weg te 

doen uit Rotterdam, waar ze veel meer ruimte 

hadden. In Berts werkkamer mag niemand ko-

men (de kamer van Blauwbaard). Een giganti-

sche hoeveelheid spullen staat daar voor het 

grootste deel in kasten en rekken. Sinds bijna 

een jaar staat er een computer, waar hij erg aan 

heeft moeten wennen. Maar is dat niet logisch 

op deze leeftijd: in augustus wordt hij tachtig 

jaar. Hij zal dan ook de computer niet meer zo-

veel aanraken als het wijkteamwerk ophoudt. 

Vanuit dat werkveld kreeg hij veel mailberichten 

en hij weet ook wel dat het werk en tijd scheelt, 

maar voor hem hoeft het niet (meer).  

Hij heeft altijd veel vrijwilligerswerk gedaan: het 

is een hele collectie besturen waar hij in zit, 

zoals bijvoorbeeld het voorzitterschap van oude-

renorganisaties. Daartoe kreeg hij tijdens een 

introductiebijeenkomst de fijne kneepjes van 

een “makkelijke” computer te horen.  

 

Onderwijs  

Met zijn laatste baan als Rijksinspecteur voor 

het Voortgezet Onderwijs is hij in 1991 na ne-

gen jaar gestopt.  Daarvoor werkte hij bij het 

Departement van Onderwijs als plaatsvervan-

gend directeur sector Lerarenopleiding, nadat hij 

leraar en schooldecaan was in eerst Den Briel, 

later Rotterdam. Op het Departement droeg hij 

bij aan de ontwikkeling van de nieuwe leraren-

opleiding. Een van de motieven was zijn eigen 

ervaring met de onmenselijke opgave om voor 

het MO-A-examen veel te veel vakken binnen 

een beperkte tijd te doen. Hij zorgde voor een 

ander systeem van examineren met meer sprei-

ding. Voor die tijd kon hij onderwijs en werken 

bij de krant in Den Briel combineren. Nog weer 

daarvoor zat hij bij de Gemeentelijke Dienst 

voor Sociale Zaken in Rotterdam. In deze perio

de heeft hij „s avonds de MO-A-akte Nederlands 

gedaan en een paar jaar later MO-B. Toen is hij 

eerstegraads leraar geworden, maar hij wilde na 

het eerste jaar in het onderwijs liever de journa-

listiek in. Op school wilden ze hem echter niet 

kwijt, want er was schaarste aan leerkrachten.  

De schooldirecteur attendeerde hem op het 

streekblad De Nieuwe Brielse Courant, die voor 

het eerst een professionele redacteur ging aan-

stellen. Of hij daarop wilde solliciteren naast nog 

acht uur lesgeven op de school? Dat wilde hij 

wel proberen. Zodoende heeft hij nog twee jaar 

in de journalistiek gezeten. Ook heeft hij lesge-

geven op twee lycea, maar uiteindelijk heeft hij 

zich op het schooldecanaat gestort, ook lande-

lijk. Dat was toen hij ontdekte dat hij bestuurlij-

ke kwaliteiten had. 

 

 
Bert Kruyne 

 

Afbouwen 

Er zijn wel gezondheidsproblemen geweest. 

Ruim twee jaar geleden moest Bert een acht uur 

durende operatie ondergaan aan de grote slag-

ader. Sindsdien willen de benen niet zo best 

meer. Maar toen hij na een herstelperiode weer 

aan het actieve leven deelnam, besloot hij vanaf 

dat moment geleidelijk aan te gaan afbouwen. 

Hij vond het wijkteamwerk nog zo leuk, dat dit 

een van de laatste dingen is die hij opgeeft. Hij 

stelt:  

“Een van de pluspunten van een wijkteam is dat 

je met veel aardige mensen met goede intenties 

en goede wil in aanraking komt, die belangeloos 

dingen doen in de buurt.“ Hij heeft nu nog 
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“slechts” vier bestuurlijke taken over. 

 

Boeken 

Helaas komt hij niet toe aan het lezen van boe-

ken, zoals vroeger toen hij voor de studie 130 

literaire werken moest lezen.  Alleen kranten en 

tijdschriften. Zwaardere lectuur wordt op deze 

leeftijd wat te veel. Hij is nog steeds lid van een 

regionaal leesgroepje in Rotterdam, de Vestdijk-

kring. Hij  bezit alle boeken van Vestdijk. Eens 

in de twee à drie maanden komen ze bij elkaar. 

Daarvoor lukt het nog wel een boek te lezen, 

niet alleen van Vestdijk maar ook andere schrij-

vers. Hij steekt nog veel tijd in de Vrijmetselarij, 

waar hij vijftig jaar lid van is. Is actief bij het 

bezoeken van bijeenkomsten, maar zit niet 

(meer) in dat bestuur. Wel is hij voor zijn loge 

bibliothecaris/archivaris. 

 

Vergaderen 

Tien jaar geleden was het geen wijkteam, maar 

een platform met als voorzitter Albert Heeris. In 

een clubhuisgebouwtje bij de Winterdijk werd 

vergaderd. Toen dat werd afgebroken werd er 

veel thuis vergaderd, vooral bij ex-voorzitter 

Geri van Ittersum, daarna bij de huidige voorzit-

ter Wilma Neefjes. Vervolgens konden ze verga-

deren op Parkstraat 15. Toen dat ook tegen de 

vlakte ging kon men in de Goudse Waarden te-

recht voor de wijkteamvergaderingen en in het 

Segment voor de grote bijeenkomsten. 

 

 
Wijkteamvergadering 2005 in de Parkstraat 15 

 

Penningmeester 

Eerst was er externe financiering, maar toen de 

wijken het zelf moesten doen vroeg Geri Bert als 

penningmeester. Hij vond het een simpele op-

lossing door een voorschot aan Wilma te geven, 

die de lopende uitgaven daarvan doet en de 

bonnen en rekeningen inlevert bij Bert. Op voor-

stel van de Kascommissie zijn de betaalpassen 

afgeschaft. Het is nu uitsluitend en alleen giro

werk. Tijdens Berts ziekte kon Jan Willem Eelk-

man Rooda met zijn handtekening de lopende 

geldzaken bij de postbank regelen. 

Bij zijn opvolging zou het een goede zaak zijn 

voortaan naast de penningmeester ook een an-

dere te machtigen, maar dat wordt na 26 maart, 

de datum van aftreden geregeld. 

Hij vindt dat ze het als wijkteam erg goed doen, 

een van de actiefste van de stad. Hier is dan ook 

heel veel gaande met o.a. de grote bouwprojec-

ten.  

 

Ontwikkelingsvisie 

Een van de grote projecten in zijn bestuursperi-

ode was de ruimtelijke ontwikkelingsvisie voor 

het Nieuwe Park. Een extern bureau maakte dit 

plan in opdracht van het wijkteam en het werd 

op een bewonersbijeenkomst voorjaar 2004 

gepresenteerd. Deze totaalvisie, waarin de sa-

menhang tussen de bouwplannen beschreven 

staat, was hard nodig. Nu was er tenminste een 

leidraad, die kon dienen voor bijvoorbeeld een 

nieuw bestemmingsplan voor de wijk.  

 

Wijkteam werd een Stichting 

Hij kijkt met veel voldoening terug op de door 

hem vervaardigde Statuten en het Huishoudelijk 

Reglement tijdens het voorzitterschap van Geri. 

Met deze taak kwam Berts ruime ervaring met 

stichtingbesturen goed van pas. Eind 2004 werd 

de oprichtingsakte van de Stichting Wijkteam 

Nieuwe Park officieel gepasseerd bij de notaris. 

Het intern functioneren van het wijkteam en de 

commissies is hierin neergelegd. Het wijkteam is 

vanaf dat moment een rechtspersoon geworden 

en heeft meer mogelijkheden gekregen in over-

leg met bijvoorbeeld de gemeente. Met name 

daar waar het gaat om de ontwikkeling op het 

gebied van de ruimtelijke ordening in onze wijk. 

Nu ligt het documentatiemateriaal van de 1e vijf 

jaar in het Streekarchief. 

 

Tot slot 

Op de bewonersavonden zullen we Bert nog wel 

tegenkomen. Hij is nog beschikbaar voor enkele 

werkgroepen, zoals riool en nieuwbouw, de 

Abessijn, en mogelijk verkeer. De belasting die 

wegvalt is de maandelijkse vergadering en 

voorbereiding daarvan. Maar als mensen hem 

nodig hebben weten ze hem te vinden. 

Bert, ook vanaf deze plaats: hartelijk dank voor 

de enorme inzet waarmee je het wijkteam hebt 

gediend. We wensen jou en je echtgenote nog 

plezierige jaren toe in je mooie appartement aan 

de Kattensingel.   

 


