
GORDIJN ‘VENICEMZ’
Verkrĳ gbaar in 
21 verschillende kleuren.

€13,55 PERM2

TAPIJT ‘HANDEL’
Verkrĳ gbaar in 15 verschillende kleuren. 
Tevens op maat te maken als karpet.

€22,25 PERM2





SUPER STUNT

LAMINAAT
‘YSSELDAL’

€29,90 PERM2
90

INCL.GRATISONDERVLOER&LEGGEN:

SUPER STUNT

TAPIJT
‘FOXY’

€13,83 PERM2€13,83
VAN:€19,75 VOOR:VAN:€19,75 VOOR:

SUPER STUNT

GORDIJN
‘LEERDAM’

€16,86 PERM2
86

INCL. GRATIS CONFECTIE:

SUPER STUNT

IN-BETWEEN
‘ESTEPONA’

€10,98 PERM2
98

INCL.GRATISCONFECTIE:

BEKIJK ALLE OVERIGE SUPER STUNT ACTIES OP: WWW.TAPIJTCENTRUM.NL

TAPIJT • VINYL • FLEX PVC • LAMINAAT • HOUTEN VLOEREN • KARPETTEN • GORDIJNEN • ZONWERING • TRAPPEN • MEUBELEN

*Vraag naar de voorwaarden in de winkel of kijk op www.tapijtcentrum.nl. Druk- en zetfouten voorbehouden.

WWW.TAPIJTCENTRUM.NL IS DE GROOTSTE DIGITALE WINKEL VOOR VLOEREN EN RAMEN!

Uw dichtsbijzijnde winkel is:
TCNVEENENDAAL
Schoolstraat 98, T. (0318) 551 175

LAMINAAT ‘DE LINGE’
Verkrĳ gbaar in 
13 verschillende kleuren.

€19,95 PERM2
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Rabbijn Katz leidt discussieavond 
in Veenendaal over herdenken
‘Hoe herdenken we 4 mei 
over tien jaar?’ Dat is het 
centrale thema van de 
bijzondere bijeenkomst 
op maandag 7 april in 
gebouw Maranatha 
bij de Julianakerk in 
Veenendaal. Een aantal 
sprekers gaat hier op 
in. De bijeenkomst 
wordt met opzet aan de 
vooravond van 4 en 5 mei 
gehouden.

Door Martin Brink

VEENENDAAL - Andere ele-
menten zijn: herdenken, is 
dat nog van deze tijd, slacht-
offers van de Tweede We-
reldoorlog, zijn die er dan 
nog en Joods Veenendaal, 
hoe was dat? Burgemeester 
Wouter Kolff zal een inlei-
ding houden. Medewer-
king is ook toegezegd door 
de Veenendalers Carla Dik 
(lid Tweede kamer Chris-
tenUnie), Roelof Bisschop 
(lid Tweede Kamer SGP) en 
Constant van den Heuvel 
(docent geschiedenis aan 
het Ichthus College). Dag-
voorzitter is Esmée Wieg-
man, oud-Tweede Kamerlid 
voor de Christen Unie. Het 
geheel wordt omlijst met 
Joodse muziek en zang. 

Aanvang 19.30 uur, toegang 
vrij. Organisator van het 
geheel is rabbijn Samuel Si-
mon (Shmuel) Katz, secre-
taris van het rabbinaat van 
de Joodse gemeente Amster-
dam. Daarnaast is hij Katz 
pastoraal werker voor de 
Joodse Gemeente Amster-
dam, drijvende kracht ach-

ter de hulporganisatie stich-
ting Zikna en rabbijn van 
de Gerard Dousynagoge, de 
oudste van de bij de Joodse 
gemeente Amsterdam aan-
gesloten gebedshuizen. Katz 
is ook oud-Veenendaler. Hij 
werd geboren aan de Stati-
onssingel en ging naar het 
CLV. Vader Leo Katz is de 
pleegzoon van Reinold en 
Femmi van Essen die een 
groothandel aan de Hoofd-
straat hadden, later aan de 
Binnenronde. Ze overleef-
den de oorlog door onder 
te duiken bij de familie 
Van Dam in zuid. Het echt-
paar emigreerde naar Israël 
waar Leo Katz nog woont. 
Regelmatig komt hij over 
naar Veenendaal, zoals bin-
nenkort. Rabbijn Katz werkt 
voor de stichting Zikna 

(Joods voor ‘ouderdom’) 
en geeft pastorale zorg aan 
de eerste, tweede en derde 
generatie Joodse oorlogs-
slachtoffers. De stichting be-
staat sinds 2011. Katz werkt 
met zo’n 120 cliënten, overal 
in het land. ‘’De bedoeling 
is vooral om een luisterend 
oor te bieden,’’ zegt Katz. Hij 
merkt dat er onder de slacht-
offers nog veel leed zit, bij 
degenen die bekend zijn bij 
hulpverlenende instanties 
maar zeker ook bij anderen 

die er niet voor uit durven te 
komen. Via Zikna probeert 
hij hen te helpen. De vraag-
stellingen tijdens de discus-
sieavond zijn onderdeel van 
het lezingenprogramma 

waarmee Katz het land in-
trekt of is te boeken. Achter-
liggende gedachte is dat de 
revenuen ten goede komen 
van Zikna voor een steun-
fonds voor Joodse ouderen.

Oud-Veenendaler en rabbijn Shmuel Katz toont de affiche over de discussieavond op maandag 
7 april in gebouw Maranatha aan de Prins Bernhardlaan.  Foto: Martin Brink/Rijnpost

Op 7 april luidt één 
van de vragen: is 
herdenken nOg wel 
van deze tijd?

Katz grijpt elke kans aan om de stichting te promoten. 
Onlangs nog was hij bij het EO-programma Nederland 
Zingt. Katz: ,,Loop ik de volgende dag in de Amsterdam-
se De Cuserstraat, komt er een vrouw naar mij toe met de 
vraag of ik op tv was. Ze vertelde dat ze een dochter was 
van boekhandelaar Kleefsman van de Zandstraat en dat 
haar vader in de oorlog Joodse onderduikers had.’’

‘Herdenken 
maar niet voor 
Duitse soldaten’
VEENENDAAL - Voor rabbijn 
Katz is het duidelijk dat her-
denken moet blijven. Maar 
over één ding is hij heel stel-
lig: ’’Op 4 mei herdenken we 
alle slachtoffers van het na-
zisme. Daarin is geen plaats 
voor Duitse soldaten die zijn 
gevallen. Dan ga ik terug 
naar de oorsprong: stilstaan 
bij het leed tijdens de oorlog. 
Daarin is geen plaats voor 
de dader of veroorzaker, wat 
niet wegneemt dat mensen 
foute keuzes hebben ge-
maakt waar de meesten tot 
op de huidige dag verdriet 
van hebben.’’

Excursie in 
Blauwe Kamer
RHENEN - In natuurgebied de 
Blauwe kamer bij Rhenen 
wordt woensdag 26 maart 
een excursie gehouden on-
der de naam ‘Roert maart 
zijn staart nog in de Blauwe 
Kamer? Een woordvoerder 
van het Utrechts  Land-
schap meldt: ‘‘Nu wij de 
eerste lenteboden rond ons 
zien zijn wij erg benieuwd 
hoe ons rivieroeverreservaat 
er bij zal liggen.‘‘ Om 14.00 
uur staat een gids van het 
Utrechts Landschap klaar. 
de excursie duurt anderhalf 
uur. Vertrek Infocentrum 
Blauwe Kamer, De Blaauwe 
Kamer 15, Wageningen. Re-
serveren is niet nodig. Deel-
name is gratis. Zie verder: 
ww.utrechtslandschap.nl


