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deGouda.nl kent u natuurlijk. Het is dat kleurige magazine dat wekelijks bij u in de bus valt. In 2006 be-

gonnen als De Krant van Gouda, in 2016 een ware metamorfose ondergaan en nu een prettig leesbaar 

blad in een handig formaat met actueel Gouds nieuws en portretjes van Gouwenaars. 

 

 

 
 

De redactie van dit weekblad is sinds 2008 ge-

vestigd in het kantoorverzamelgebouw in de 

Crabethstraat. Ik heb een afspraak met Senèn 

Arias (redacteur en vormgever). Behalve Marja 

Baars (eindredacteur) werken er acht mensen in 

vaste dienst en daarnaast zijn er stagiaires en 

vrijwilligers actief. De bezorging van het blad is 

uitbesteed. 

 

Oplage en spreidingsgebied 

Het blad heeft een oplage van 50.000 en wordt 

huis-aan-huis verspreid in Gouda, Haastrecht, 

Reeuwijk en bezorgd op verspreidingspunten in 

Gouderak en Stolwijk. Ook in Gouda ligt het blad 

in het Huis van de Stad en andere vrij toeganke-

lijke gebouwen zoals bibliotheek, schouwburg en 

in de meeste horeca.  

 

Opmaak en inhoud 

Het blad heeft een fraaie uitstraling, er wordt 

dan ook creatief omgegaan met tekst en foto’s. 

Daarnaast ontbreken de advertenties natuurlijk 

ook niet. Deze vormen de kurk waarop uw gratis 

weekblad drijft. Senèn vertelt dat de startende 

Goudse ondernemer het verdient om in het zon-

netje gezet te worden en dus op speciale aan-

dacht van de redactie kan rekenen. Deze ambiti-

euze Gouwenaars zijn belangrijk en bepalen 

mede de sfeer in de stad. De krant zoekt verbin-

ding met de Gouwenaars en goede ideeën zijn 

ook van harte welkom. Een interview met Peter 

Schönfeld, voorzitter van ons wijkteam, is vol-
gens mij dan ook nog een optie.  

 

Voor de Goudse actualiteit is ook ruimschoots 

aandacht. Deze komt vaak rechtstreeks van de 

Gouwenaars en de Goudse bedrijven. De ideeën 

voor speciale rubrieken worden in het team ge-

boren. Al brainstormend met alle medewerkers 

aan de redactietafel komen de leukste tijdloze 

onderwerpen naar voren. Zoals de wekelijkse 

rubriek waarin een Goudse fotograaf een plekje 

krijgt en de serie over Gouda muziekstad. 

 

Half Gouwenaar 

Senèn woont in Rotterdam, maar voelt zich toch 

een beetje Gouwenaar. Volgens mij kom je daar 

ook niet onderuit als je dagelijks wordt gecon-

fronteerd met het wel en wee van de stad. Hij 

benadrukt echter dat het blad een positieve in-

steek heeft. Hij ziet wel overeenkomsten tussen 

de Gouwenaar en de Rotterdammer. Beiden zijn 

trots op hun stad. Hoewel hij Gouda soms net 

een dorp vindt; iedereen weet alles van ieder-

een. Maar of dat zo is betwijfel ik toch. 

 

 
 

Radio en TV 

Naast het weekblad heeft Gouda Media Groep 

ook een radiozender GoudaFM en een tv-kanaal 

GoudaTV. Deze zijn gevestigd in de Chocolade-

fabriek en vallen dus buiten onze wijk, dus ook 

buiten deze rubriek; jammer. Toch wil Senèn 

nog even kwijt dat het vrijwilligerswerk bij deze 

lokale radio en tv-zender goed staat op je CV en 

voor sommigen een springplank is voor een car-

rière bij de landelijke media.  

 


