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nieuws vanuit jouw wereld

Tender-kliniek naar binnenstad
De Tender huisvest dag- en polikliniek
aan Pikeursbaan. Klein deel cliënten
tbs’ers. Aanwonenden reageren nuchter.
door Martijn Ubels
DEVENTER – De Tender, kliniek
voor geestelijke gezondheidszorg
(ggz) aan onder andere mensen

met een strafrechtelijke veroordeling, verhuist naar de Pikeursbaan
in de binnenstad. Het gaat om de
polikliniek (dagzorg) voor forensische ambulante ggz die nu nog

op Bergweide (Kamperstraat) zit.
Een klein deel van de cliënten is
tbs’er.
Aan de Pikeursbaan 3-5 biedt Dimence Groep al jaren geestelijke
gezondheidszorg. Door ontwikkelingen in de (jeugd)zorg ontstaat
op het adres ruimte.
Tinie Hendriks, directeur bedrijfsvoering, meldt dat het overgrote
deel van de cliënten van De Tender op vrijwillige basis in behan-

deling is (na doorverwijzing door
huisarts of specialistische ggz).
,,Veertig procent van de cliënten
komt als onderdeel van een strafrechtelijke veroordeling. Binnen
die groep heeft een kleine groep,
drie tot vijf procent, een tbs-maatregel. Het gaat om mensen die in
de eindfase van het tbs-traject zitten, prima functioneren in de samenleving en in de meeste gevallen zelfstandig wonen.’’

Een aantal cliënten is veroordeeld
wegens agressie- of zedendelict.
De andere, grootste groep is wegens dreigend grensoverschrijdend gedrag in behandeling. ,,Om
te voorkomen dat men met justitie in aanraking komt.’’
De Tender is van Transfore en dat
is onderdeel van de Dimence
Groep.
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Tweede overval
in ruim jaar op
Tinq tankstation
– Tankstation Tinq aan
de Diepenveenseweg is zaterdagavond iets na half tien overvallen
door een man met een vuurwapen. Het was de tweede overval
binnen anderhalf jaar tijd.
De medewerker van de pomp kon
de overvaller verjagen door een
voorwerp naar hem te gooien.
Een klant die net binnenstapte,
probeerde de overvaller in te rekenen, maar de man ontsnapte. Er
vielen geen gewonden. De politie
zette Burgernet in. Het signalement van de dader is: blanke
man, lengte 1.80 à 1.95 meter. Hij
droeg zwarte kleding en bedekte
zijn gezicht met een capuchon.
De man eiste geld, maar kreeg
niks en vluchtte richting Hoge
Hondstraat. Wie informatie heeft
kan de politie bellen: 0900-8844
(Meld Anoniem op 0800-7000).

DEVENTER

DeventerNu:
referendum
over Zwarte Piet
In het uiterste geval
kan een referendum bepalen hoe
Zwarte Piet er minder zwart in
Deventer zou moeten uitzien.
Dat blijkt uit vragen van DeventerNu aan het gemeentebestuur.
Maar DeventerNu wil het liefst
niet tornen aan de intocht en het
uiterlijk van de pieten. ‘Een handje vol mensen is van mening dat
Zwarte Piet racistisch is.’ De referendum-suggestie klinkt voor het
geval B en W piet toch wil ‘afschminken.’ In Amsterdam en
Utrecht wordt pieten al minder
zwart. ‘Zorgelijk’, aldus DeventerNU. Wij moeten niet tornen aan
een kinderfeest dat al zo lang
wordt gevierd.’ Met de vragen wil
de partij de bevestiging dat dat
ook in de toekomst in Deventer
mogelijk blijft en garanties van B
en W dat er niet aan de hulp van
Sint wordt gesleuteld. Zekerheidshalve wil DeventerNu weten hoe
de sint-intocht er dit jaar uitziet.

DEVENTER
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䡵 Voorganger Tom Fürstenberg toont de verworven Thorarollen, van groot belang voor de Joodse gemeente. foto Ronald Hissink

Joodse gemeente dolblij met eigen Thora-rollen
door Nicolai Lensen
DEVENTER – De viering van Soekot

was zaterdag extra bijzonder voor
Beth Shoshanna. Het is de Joodse
gemeente gelukt om eigen Thora-rollen te verwerven. De inwijdingsceremonie volgt begin november, maar tijdens dit Loofhuttenfeest waren de rollen alvast
even in de synagoge aan de Golstraat. ,,Een Joodse gemeenschap
is niets zonder een Sefer Thora,
Thorarol’’, zegt voorganger Tom
Fürstenberg voorafgaand aan de
viering op sjabbat. Beth Shoshanna houdt sinds 4,5 jaar weer diensten en andere bijeenkomsten in
de Deventer Synagoge. De afgelopen jaren had de Joodse gemeenschap Thora-rollen in bruikleen,
maar het belangrijke stuk moest
vaak juist op hoogtijdagen worden afgestaan aan de Zwitserse ei-

genaren. ,,Na jaren van geld inzamelen, sparen en speuren is het
gelukt om een eigen Sefer Thora
aan te schaffen. Voor onze gemeente is dit echt een heel bijzonder moment. De rollen spelen
niet alleen een essentiële rol in
het geloofsleven, maar het bezit
van een eigen Sefer Thora toont
ook aan dat onze gemeenschap
echt een eigen plek heeft verworven en toekomstbestendig is.’’
Op het perkament staan de vijf
boeken van Mozes met de hand,
met een ganzenveer en in het Hebreeuws, geschreven. Op sjabbat
tijdens de ochtenddienst, en op
bepaalde feestdagen, wordt telkens een ander stukje uit de Thora gelezen zodat de hele tekst in
een jaar aan de beurt is geweest.
Thora-rollen zijn zeer kostbaar.
Daarom was het voor Beth Shoshanna ook lang niet haalbaar om

zelf de rollen aan te schaffen.
,,Een nieuw exemplaar kost
50.000 euro. En als je bedenkt dat
iemand een jaar werkt aan een Sefer Thora is dat eigenlijk nog helemaal niet zo gek’’, stelt
Fürstenberg. Hoeveel de Deventer
Joodse gemeente uiteindelijk
heeft neergeteld voor haar Thora-rollen, deelt de voorganger niet
mee. Volgens hem is het dankzij
de juiste connecties uiteindelijk
gelukt om in Israël een ‘kostbaar
maar betaalbaar’ exemplaar over
te kopen. ,,Dit exemplaar is vijf
jaar oud en we weten zeker dat de

“

Een Joodse gemeenschap
is niets zonder een Sefer
Thora
Tom Fürstenberg

tekst volledig en in tact is. De Sefer Thora is daarmee, zoals wij
dat noemen, kosjer. Dat is voor
ons erg belangrijk.’’
En hoewel de rollen afgelopen
weekeinde al even in de Deventer
Synagoge waren, dient de ‘nieuwe’ Sefer Thora nog feestelijk te
worden ingewijd. Dit bijzondere
feest volgt op 8 november in aanwezigheid van gasten uit de wijde regio, waarbij ook veel vertegenwoordigers van andere geloofsgemeenschappen. Op die dag worden de Thora-rollen met veel ceremonie, waarschijnlijk via een
rondgang door het oude centrum,
naar de synagoge gedragen.
Fürstenberg: ,,Voor Deventer een
hele bijzondere gebeurtenis. Voor
zover wij konden nagaan is hier
in 1926 voor het laatst een inwijdingsceremonie geweest voor een
Sefer Thora.’’

