
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 
GPS-TOUR LANGS DE LOCATIES VAN HET VERHAAL  

 

  Een nieuwe en actieve manier om de voorstelling lopend te beleven. 

De officiële start van de GPS-tour zou plaatsvinden  op woensdagmiddag 28 april 2021 

door wethouder Kasmi van cultuur en onderwijs. De start vindt plaats in de 

Voorschoterlaan in Rotterdam Kralingen tussen Ben. Oostzeedijk en Annastraat. Helaas 

is die door de voorschrijfen m.b.. evenementen door de gemeente afgelast 

Hij vindt nu een op een nader te bepalen datum plaats 

 

De route  start bij boekhandel Amesz aan de Voorschoterlaan 145 tegenover het 

woonhuis van Esther en Pieter op nr 140. ‘’Hun bankje’’ staat daar ook in het gras van 

het middenstuk van de laan. Tijdelijk zolang de wandeling gemaakt kan worden.  

 

De route voert langs alle locaties uit verhaal : woonhuis, Annastraat, avenuekerk, slager van 

Linschoten, Rozenburgpark, Laurenskerk (via de metro), Lusthofstraat/brandgrens. Alleen   de 

synagoge ontbreekt, want de huidige is te ver weg (in Hillegersberg). De route wordt GPS-gestuurd 

op de telefoon weergegeven. Bij de locaties wordt het videofragment getoond, wat daar opgenomen 

is. Op de tussenliggende trajecten worden de ingesproken delen van het verhaal. 

Er zijn 4 stops in de route  

● Boekhandel Amesz als startpunt. Daar krijg je een instructieboekje met inloggegevens voor de 

telefoon. En  ulevellen, zoethout en ander lekker snoepgoed uit de tijd van Pieter en Esther. 

● Slagerij van Linschoten, waar je een stukje worst krijgt , net zoals Pieter en Esther in 

het verhaal 

● Laurenskerk. Daar krijg je een puinbrokje van het bombardement.                                        

● Boekhandel Amesz als eindpunt. 

 

 Onderweg kun je op de telefoon vragen beantwoorden. Heb je ze allemaal goed, dan 

krijg je bij het eindpunt bij Amesz gratis het boek van de voorstelling (zolang de 

gesponsorde voorraad strekt). Je kunt het boek daar ook kopen ad E 15,-- 

De duur van de tour is min 1,5 uur. Een OV-pas is noodzakelijk om met de metro mee 

te gaan. De kosten van de tour bedragen E 2,- per persoon. Boeken en betalen via de website 



  

Pieter en Esther op het bankje in de 

Voorschoterlaan tegenover boekhandel Amesz 

Pieter bij de voordeur van het 

woonhuis aan de Voorschoterlaan 

Esther koopt een boek bij Amesz 


