Mijn neef Kees en het “Stadsblad “.
-dit verdient enige uitleg
Ik was klein en mijn moeder was in ziekenhuis.
Eric logeerde bij grote vriend Kees, mijn neef.
Ok, moeder was even niet in beeld; een operatie was nodig: wist ik veel …
Kees zou mij meenemen door deze “operatie …”
Het Stadsblad: dat had je vroeger in Breda.
Een krant die gratis werd bezorgd in de regio.
Kees had dit goed voor elkaar: kranten bezorgen: (dat heb ik veel later geleerd: kranten
moeten op tijd zijn !) Wist ik veel: pas veel later begreep ik hoe mooi het is.
Hoe mooi het is, om de krant “op de mat te horen vallen …”
Tja, daar moet je ouder voor worden.
Ok, Kees en het Stadsblad en Eric als mogelijk hulpje.
1500 kranten moesten er bezorgd worden: soms wordt ik er nog weleens wakker van !
Het StadsBlad: dat is belangrijk: … 1500 stadsbladen moesten bezorgd: tussen woensdag en
donderdag: dat was de missie: de taak om te volbrengen.
De jongens die even niet in de organisatie van Het Stadsblad aanwezig waren, om 1500
kranten in de brievenbussen te stoppen, hadden vakantie.
Kees en ik stonden er dus voor. En dat konden we zelf wel, in ons ééntje:
… kwestie van lopen ;-) Beetje plannen: kat op het bakkie ;-)
Volgens mij gingen Kees en ik helemaal voor dit grote plan.
Overigens Elzemiek en Carolien hebben toen ook geholpen.
1500 kranten, bezorgen in de regio … da’s echt veel ;-)
Wie leest nou de krant, laat staan : “Het Stadsblad “ ?
Tja, … mijn neef Kees:= goud, de krant moet op tijd !
Uhmmm, maar kom niet meeraan met Stads- of blad.
Zoals gezegd: ik wordt er nog weleens wakker van:
… 1500 kranten bezorgen: da’s echt veel ;-)
Volgens mij waren ze niet allemaal op tijd.
Maar we hebben echt gelopen:: en ons best gedaan.
En eerlijk = eerlijk, gouden tijd. We gingen ergens voor. We hadden een taak om te
volbrengen.
… Eerlijk = eerlijk, PLOF: die krant op de mat. Je hoort het vanzelf: van jouw brievenbus
naar de volgende. Mens kriebelend aan de dag: “extra, extra: hier is uw krant !”
Daar wordt een mens wakker van. Met koffie en lezen: kriebelend van de ene bladzijde,
omslaand naar het volgende pagina grote nieuws.
Dat is een gouden verloren traditie, dat rammelen, het omslaan van krantenpapier..
Tja, maar 1500 kranten bezorgen ?… daar wordt ik nog weleens wakker van, en misschien
een volgende president.
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