
DC

4 zaterdag 24 maart 2018COOLSINGEL

Die onvergetelijke huldiging, je eigen bruiloft: de Coolsingel, daar kleeft voor elke
Rotterdammer wel een verhaal aan. Vijf mensen delen hun herinneringen. 

‘Er zit emotie in de Coolsingel.’  
TekstConny Taheij 

emotiesingel
R’damse

N
atuurlijk kwam 
Ula Assad er regel-
matig om te winke-
len, maar sinds ze

er haar jawoord gaf aan 
Mohammed Assad (30) is 
de Coolsingel voor haar toch
wat meer dan een drukke,
doorgaande weg. 

Op 2 januari 2017 reed
haar aanstaande echtgenoot
Mohammed haar hoogst-
persoonlijk in een witte,
open oldtimer – ,,het was
koud, maar het was te doen’’
– over de Coolsingel naar
het stadhuis van Rotterdam. 

Bloemen op de trap
,,Mohammed is een échte
Rotterdammer. Dus wij wil-

den ook per se trouwen in
dit mooie, statige stadhuis”,
vertelt Ula. 

Het was een bijzondere
ervaring. Je komt daar aan-

rijden en mag dan op de
stoep parkeren, wat je an-
ders nóóit zou doen. We
werden ook gefotografeerd
door voorbijgangers, men-
sen bleven speciaal voor ons
staan. En na afloop strooi-

den familieleden en vrien-
den bloemen over ons uit op
de trappen van het stadhuis.
Ik voelde me heel bijzon-
der.” 

Voor trouwen op 2 januari
was geen speciale aanlei-
ding, zegt Ula. ,,Het was wel
een heel mooie start van het
nieuwe jaar.’’

Het stel woont inmiddels
net buiten de stad. ,,Maar we
zijn nog vaak in Rotterdam
hoor. Altijd als ik nu op de
Coolsingel ben, denk ik aan
die mooie dag. Als je daar in
je trouwjurk en met je aan-
staande man hebt gereden,
beleef je de straat op een
heel andere manier dan
wanneer je er winkelt.”

‘Ik voelde me heel bijzonder’

‘ALS JE DAAR IN
JE TROUWJURK
HEBT GEREDEN,
BELEEF JE DIE
STRAAT HEEL
ANDERS’

Ula Assad (27)
WAT? De dag van 
haar leven
WANNEER?
2 januari 2017
WAAR? Coolsingel 40

E
ens in het jaar ver-
andert de Coolsin-
gel in de Via Gladi-
ola van Rotterdam.

Het gejuich van duizenden
mensen langs de kant
‘draagt’ de deelnemers aan
de Roparun de laatste me-
ters over de finish. 

,,Je bent hartstikke moe
en emotioneel. En dan
staan al die mensen voor
jou langs de kant. Familie
en vrienden moedigen je
aan, geven je bloemen.
Wildvreemde mensen be-
danken je omdat jij deze
tocht voor hen hebt gelo-
pen. Daar zijn geen woor-
den voor. Dan kom je wel
huilend binnen, elk jaar
weer.’’

Conny Lie-A-Lien fietste
en liep maar liefst zeven-
tien keer mee. Aanvankelijk
van Rotterdam naar Parijs.
,,Dan vertrokken we alle-

maal tegelijk vanaf de
Coolsingel en was het on-
derweg meer een wed-
strijd. Maar je loopt natuur-
lijk vooral voor het goede
doel. In 2007 overleed mijn
schoonmoeder aan kanker.
Het jaar daarop liep ik de
Roparun met een heel an-
der gevoel; nu kwam het
wel heel dichtbij.’’

Vlak voor eindstreep treft
het hele team elkaar om ge-
zamenlijk de laatste meters
van het traject af te leggen.
,,Onderweg zijn we opge-
splitst, maar dat laatste stuk
gaan we met z’n allen over
de finish, ook alle begelei-
ders. Je hebt het toch sa-
men gedaan. En als je dan
eindelijk de Coolsingel op-
loopt, roepen ze jouw team
om, verschijnen we groot
in beeld en krijgen alle
vrouwen een roos. Dat ge-
voel is onbeschrijfelijk.”

‘Elk jaar weer
huilend binnen’

Conny Lie-A-Lien (52)
WAT? Hardloopestafette ten
bate van mensen met kanker 
WANNEER? Dit jaar van 
19 tot en met 21 mei
WAAR? Van Saint-Denis bij
Parijs naar de Coolsingel 

� ‘Normaal parkeren we nóóit op de stoep.’ FOTO PRIVÉ

� De laatste meters zijn gezamenlijk. FOTO PRIVÉ


