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Stijlenbos-Rijtakker
1992
Buste op sokkel
Gemeente

Gerard Gooden begon na jaren
voorbereiding,
graven
en
bouwen op 9 augustus 1967 met
zijn Recreatieoord Startebos, in
de volksmond 'het gat van
Gooden' genoemd. Daar kwam in
1992 de buste te staan, tijdelijk
helaas.
foto: Els Hoeijmakers

Ing. Gerard Gooden was in Meijel veelzijdig werkzaam en zeer bekend.
Als architect en zoon van een aannemer ontwierp hij huizen en scholen, daarnaast waren
zijn activiteiten in de oorlog enorm. Hij was in 1942 een van de oprichters van de
Meijelse EHBO waarvan hij bijna 50 jaar voorzitter bleef. Als leider van de ondergrondse
wist hij hoe belangrijk snelle hulp aan slachtoffers van oorlogsgeweld was. Na de oorlog
speelde hij een grote rol bij de wederopbouw en bij het Thuisfront voor jongens die als
soldaat in Indonesië waren.
In de periode dat hij gemeenteraadslid was (1962-1970) vatte hij het plan op om het
toerisme in Meijel een stevige duw voorwaarts te geven. Hij wilde daarvoor een natuurbad met camping maken in het oude stroomgebied van Maas en Rijn. Aan de oostzijde
van de Peelrandbreuk was volgens hem het grondwater in het grind daarvoor schoon en
geschikt genoeg. Bij de aanleg van het zwembad stootte Gerard in 1966 overigens aan
de westzijde (later parkeerruimte) op ongeveer 1,5 m diepte op een toendra-achtig
begroeid vlak met overblijfsels van een kampvuur met botresten.
De camping en het strandbad kwamen er als Recreatieoord Startebos.
Zijn familie eerde hem door bij het 25-jarig bestaan ervan een borstbeeld te plaatsen
aan het einde van de ingang naar het grote natuurzwembad.
De camping werd geruimd ten behoeve van woningbouw.
Op 1 december 2005 werd het beeld herplaatst aan Stijlenbos-Rijtakker, waar een deel
van de oude bomen behouden zijn, met een verharding van 1,5 m rond het beeld. Deze
tweede onthulling geschiedde door Gerard Gooden en zijn echtgenote Riet GoodenHendriks.
Een plaquette onder het borstbeeld vermeldt:
'Hier zet gij nu uw schreden,
waar vroeger legers streden.
Nu heerst er rust en vrede,
in onderling contact.'
henk willems

