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Carla Weller met haar lintje. © Sandra Zeilstra

Lintjesregen daalt nu écht neer in
Gouda: ‘Fantastisch, je voelt je nu
helemaal vereerd’
Iedere gedecoreerde zat keurig op zijn eigen vloerkleedje, op gepaste afstand van elkaar op
het podium van de Goudse Schouwburg. Daar daalde de uitgestelde lintjesregen alsnog
neer op twaalf Gouwenaars. Want op 24 april werden zij door burgemeester Verhoeve
alleen nog maar gebeld met de heugelijke boodschap.
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Vrijdagochtend was daar dan ook de daadwerkelijke uitreiking van de onderscheiding. Door
corona ging die voorafgaand aan Koningsdag niet door. 
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VERDER IN HET NIEUWS

Een van de gedecoreerden is de Goudse Carla Weller, die zich al jaren inzet voor de
mogelijkheden van mensen met een lichamelijke beperking. Haar positief kritische houding wordt
geroemd. 

Pluim

Dat ze haar onderscheiding ‘al zo snel’ in ontvangst mocht nemen, en niet pas na de zomer,
maakt haar heel blij, zegt ze. Haar man spelde Weller het lintje op. 

Ze zegt: ,,Het was fantastisch, echt heel, heel leuk. Een pluim voor de gemeente en de
schouwburg. Alles liep op rolletjes. Wij zijn rolstoelgebonden. Speciaal voor ons was een hele
lange oprijplaat gemaakt, zodat mijn man en ik het podium op konden komen. Je voelt je nu echt
vereerd. Al had ik dat de vorige keer ook. Toen kreeg ik tien bossen bloemen, veel kaarten en
belde de gemeente thuis aan aan met een taartje.”    
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