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We gingen met de lift naar de zevende verdieping 
van het gemeentehuis om de burgemeester te inter-
viewen. Het was maandagmiddag en we waren met 
de hele redactie. Het was in de vergaderzaal. Het was 
wit en licht. Veel ramen, je kon het station zien en de 
treinen. Het was heel hoog, best een beetje eng. De 
burgemeester had een baard. Zijn persvoorlichter was 
er ook bij. We kregen allemaal wat te drinken maar 
er waren geen koekjes. Toen gingen we onze vragen 
stellen.

Als u ziek bent, wie is dan burgemeester en mag u die 
zelf kiezen?
Als ik ziek ben of op vakantie wordt er een locoburge-
meester gebeld, die mag ik niet zelf kiezen. Wie het 
langst wethouder is mag het dan zijn.

Hoe wordt iemand burgemeester moet je daarvoor 
naar de universiteit?
Ik ben naar de universiteit geweest, maar dat hoedt 

Interview met de burgemeester 
De hele redactie

niet. Je moet solliciteren. Als er een plek is dan zet de 
gemeente dat in de krant. Dan stuur je een brief en ki-
jkt de gemeente wie het beste is.  Uiteindelijk beslist 
de koning. Ik heb het besluit van de koning nog thuis 
liggen.

Was uw vader ook burgemeester?
Mijn vader was politieagent en nu is hij met pensioen.

Waarom bent u burgemeester geworden? En wat is er 
leuk aan?
Het is heel afwisselend en ik heb geen baas.

Hoe ziet een doorsnee werkdag eruit?
Ik heb niet echt doorsnee werkdagen, elke dag is an-
ders. Paar dingen zijn hetzelfde elke dag, ik loop met de 
hond, dan fiets ik naar mijn werk hond. Dan ga ik naar 
mijn werk en zijn er vergaderingen over bijvoorbeeld 
veiligheid, grond, gebouwen. 
Vervolg op pagina 2

  VAN       ST

KI
N

DE
R

Roosjes zijn rood
Viooltjes zijn blauw

Ik heb tien vingers

En schrijf dit voor jou
Charlotte

Roosjes zijn rood
Viooltjes zijn blauw

Ik heb een hart van goud

En ik hou van jou

Kimberly (voor mijn moeder)

Colofon:
Redactie: Majda, Chaima, Kübra, Youssef, Nisrine. 
Sanne Rooseboom (hoofdredacteur), Michelle van 
Oostende (Participe), Vanessa Landsmeer-Lugthart en 
Vera Chün.

Ontwerp: Irene Tielman

Met dank aan: Het Nelson Mandela Centrum, de wijk-
agenten, Miranda, Niels, Ikram en de  kinderen die een 
keertje mee kwamen helpen. De kinderkrant wordt 
mogelijk gemaakt door Participe en de Brede School.

Wil je meedoen of meer informatie? Mail naar 
kinderkrantoost@hotmail.com
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De muziekavond 
Door: Kimberly en Charlotte

26 maart was er een muziekavond op de wethouderlu-
idenschool van 19:00 tot 20:00. Het doel van de muz-
iekavond was dat je een muziekinstrument bespeelt 
of dat je zong, juf Ada uit groep 3 heeft het georgani-
seerd. Wij zitten zelf in groep 6. De instrumenten die 
bespeeld werden, waren: gitaar, drummen, altviool, 
harp en bekertjes. En dan denk je he? Bekertjes? Ja 
bekertjes, sommige kinderen gingen de cup song doen. 
Dat is een liedje waarbij je klapt en op bekertjes slaat, 
en je zet de bekertjes neer op het ritme van het liedje.

Wandelen voor water
Door:  Oumaima en Imane

Mijn broer en mijn vriendin doen mee aan wandelen 
voor water voor Ghana. Kinderen krijgen een sponsor-
blad  en een envelop en dan moeten ze aan hun leraar 
of aan hun familie vragen of ze hun willen sponseren. 
En dan moet je je naam je adres en  hoeveel ze willen 
sponseren vragen en je mag niet aan vreemde mensen 
vragen want dat zou raar zijn. Ze moeten van het Nel-
son Mandela naar  winkelcentrum Bloemendaal en ze 
moeten 4 flessen met 6 liter meenemen in hun rugzak .................................

en ze mogen niet moe worden ze moeten doorlopen. 
Daarna gaat het geld naar Ghana en daar kunnen ze dan 
met een pomp schoon water krijgen. 

Schooldamtoernooi
Door: Majda

5 februari hadden kinderen uit Gouda een schooldam-
toernooi. Groep 5 tot en met 8 deden mee. Twee of 
drie teams mochten meedoen. Ik deed zelf ook mee en  
mijn team van de Wereldwijsschool is eerste geworden. 
En de op de tweede plek stond bassischool Graaf Jan 
Van Nassau. We hebben damles van twee meesters. 
We mochten toen door naar een andere wedstrijd. We 
moesten tegen kinderen uit andere plaatsen in Zuid-Hol-
land. Daar zijn we vijfde geworden en de eerste acht 
kregen een beker. En we mochten door naar de halve 
finale. En bij de andere wedstrijd van heel Zuid-Hol-
land is basisschool Wereldwijs vijfde geworden. Basis-
school de Springplank is eerste geworden. Ik was eerst 
zenuwachtig het was heel erg spannend. En toen ik zag 
dat ik vijfde was werd ik erg blij. Mijn team mag door 
voor heel Nederland,  de kinderen uit mijn team het-
en: Nabil, Youssef, Haziz en ik. Wij vinden dammen heel 
leuk. Ik vind het leuk om na te denken over hoe je het 
beste kunt slaan.
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Ik ben rond 17:30 klaar maar ga drie keer per week ’s 
avonds weer terug.

Wat is uw lievelingsdier?
Een hond. En ik heb ook kippen.

En uw lievelingssnoep?
Kleine Snickers

En ijs?
Yoghurtijs.

Houdt u van honden en heeft u een hond?
Ja, ik heb een hond. Zij heet Belle. Het is een labrador.

Waar woonde u hiervoor en was u toen ook burge-
meester?
Ik woonde in Bussum en daar was ik ook burgemeester. 
Ruim negen jaar. En nu anderhalf jaar in Gouda.

Waar bent u op vakantie geweest?
De laatste vakantie was ik net verhuisd. Toen zijn we al-
leen even naar een huisje in Drenthe geweest. Dit jaar 
gaan we naar Indonesië.

Wat wilt u veranderen in Gouda? En is Oosterwei?
Dat Gouda bij meer mensen bekend wordt, dat het 
zo’n mooie stad is. We hebben 700.000 bezoekers per 
jaar, dat moeten er een miljoen worden. En voor Oos-
terwei denk ik dat we de nieuwbouwolannen moeten 
afmaken, het wordt al een hele mooie wijk. Het is al 
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Kunst in de buurt
De redactie van de kinderkrant wandelde door de 
buurt op zoek naar kunst én honden. Wanneer we één 
van de twee tegenkwamen, maakten we een foto. Bij 
de kunst schreven we allemaal op wat we er van von-
den, bij de honden vroegen we naar hun naam.

Kunst op een flat aan de Vrijheidslaan
Aleksandra: ‘Ik vind het heel mooi, door de kleuren en 
het is uniek.’ Oumaima vindt het  prachtig en ouder-
wets. Sanne en Kimberly vinden het juist lelijk. ‘Het 
heeft geen vrolijke kleuren en je ziet niet wat het is.’ 
We hebben heel goed gekeken naar wat het nou pre-
cies is. Sommige dachten dat het gewichtheffen was, 
basketbal, dansen, of iets met vrijheid. Of het een man 
of vrouw is, is niet helemaal duidelijk. 

Het standbeeld
Majda vindt het  mooi. Aleksandra ook: ‘Echte kunst, 
uniek en kostbaar.’ Kimberly vindt het niet zo bijzonder 
en een beetje donker. Sanne vindt dat het lijkt op een 
meneer die zijn zoon knuffelt. Imane vindt het juist een 
man die zijn kind beschermt. Majda denkt dat het een 
man is die zijn vrouw beschermt, onder een deken om-
dat het koud is. Oumaima schrijft op wat er bij staat: 
het heet Ontheemden van Albert Stewart.

Portiekportiers
Imane vindt het heel erg mooi, in de letters zie je flat-
gebouwen het lijkt wel New York. Aleksandra vindt het 
ook mooi, vooral de kleuren. Nisrine vindt het kunst, 
ook omdat er in de letters nog iets te zien is. Sanne 
vindt het mooi spuitwerk, vooral het plaatje en de 
kleuren, maar ze weet niet waarom er Portiekportiers 
staat, er staat geen uitleg bij. 

een mooie wijk. 

Heeft u kinderen?
Ja, ik heb drie kinderen. Een zoon van 21, een dochter 
van 19 en een zoon van 15.

Komt er meer groen in Gouda?
Zo groot is de stad niet, ik denk dat het zo blijft.

Gebruikt u whatsapp en facebook en twitter?
Geen Facebook, whatsapp om met m’n kinderen con-
tact te hebben, twitter gebruik ik als burgemeester.

Bent u sportief en welke sport doet u?
Ik ben niet zo sportief. Ik fiets naar mijn werk en ik wan-
del met de hond. Oja, en ik loop detrappen op hier in 
het gemeentehuis.

Wat vind u van de uitspraken van Geert Wilders over 
minder Marokkanen?
Die uitspraken vind ik heel stom. Je mag hele rare din-
gen zeggen maar nu vind ik het te ver gaan. Dat heb ik 
ook in de gemeenteraad gezegd en iedereen was het 
er mee eens. Hij neemt een hele groep op de korrel. 
Steeds meer mensen hebben daar genoeg van.

Zijn er boeven in Gouda?
Ja

Hoe heet een burgemeester die een vrouw is.
Ook burgemeester

Wat kan anders 
De hele redactie

We zijn in de wijk geweest en hebben aan mensen 
gevraagd wat anders zou kunnen in Oosterwei en in 
Gouda. Zodat we wisten wat mensen vonden wanneer 
we de burgemeester gingen interviewen. We vroegen 
het aan onbekende mensen op straat.  

Mensen zeiden:
• Meer huiswerk voor de kinderen
• Meer voorzieningen voor de jeugd
• Meer vrouwen in de politiek
• Meer mensen die lief doen tegen elkaar
• Meer bomen 
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• En meer activiteiten
• Meer sportvelden in de wijk
• Meer speeltoestellen
• Minder poep op straat
• Auto’s minder hard laten rijden
• Minder plastic op straat
• Minder kauwgom op straat
• Goed aan de regels houden

En één meneer zei dat er niks veranderd hoeft te 
worden. Hij kwam uit Londen en vond de rust hier heer-
lijk. We hebben zelf ook gepraat over wat we missen in 
de wijk. We willen wel meer groen en een park waar je 
kunt barbecueën en picknicken, zei Majda. Oja, en we 
willen gratis snoep, gratis chips en gratis speelgoed.

is een boxer, hij heet Bo, 
hij is zeven jaar en een 
jongen

Honden

is een puppy, acht weken oud, we mogen 
hem niet aaien omdat hij klein is hij heet 
Ramses.

heet DJ hij is 1 jaar, hij is wild, een 
jongen, hij is grappig en een beetje 
eng want hij werd heel enthousiast, 
zijn baasje moest hem tegenhouden.
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