DE STENTOR MAANDAG 22 APRIL 2013

12 REGIO

SNIPPERS
TIPS:
Telefoon: 0570-686441
E-mail: Deventer@deStentor.nl

Oude Molen (1)
Oude Molen, de buurtschap tussen Lettele en Bathmen, is mooi.
En schoon. Tenminste dat was
het een paar weken geleden.
Twee keer per jaar trekt er een
groep inwoners op uit om de
troep uit de bermen te pulken. Zo
ook enkele weken geleden, zo vernam ik van een goede bekende aldaar. In twee uur haalden zes inwoners dertien vuilniszakken
zwerfvuil op. Terugkerend fenomeen is een parkeerplaats langs
de N344 (Holterweg), waar tientallen en misschien wel honderden heupflacons Jägermeister en
Beerenburg in de sloot liggen.
Wonderlijk, drankflessen op een
autoparkeerplaats. Een automobilist die zich moed indrinkt kun je
ook op de kaarsrechte Holterweg
beter niet tegen komen. En nu liggen er al weer tientallen lege
drankflessen in de sloot bij die
parkeerplaats. De onbekende drinkebroer gaat stug door.

Oude Molen (2)
Deze onbekende drinkebroer is
waarschijnlijk niet op de hoogte
van de afkeer van zwerfafval bij
de inwoners van Oude Molen. Mij
kwam ter ore dat een tijdje geleden enkele inwoners van de
mooie buurtschap het zo zat waren dat een automobilist elke dag
weer sinaasappelschillen precies

op dezelfde plek in de berm
voor hun huis gooide, dat ze deze man met behulp van een
verborgen videocamera hebben ontmaskerd. Op de camera
werd de onverlaat, die elke
keer weer de schillen in de
berm mikte, vastgelegd. De
man bleek afkomstig uit het naburige Okkenbroek en werd op
zijn gedrag aangesproken. Nee,
de inwoners van Oude Molen
laten niet graag met zich sollen. Sinaasappelschillen worden er op de bewuste plek in
Oude Molen niet meer in de
berm gevonden. Of de Okkenbroeker nog sinaasappels eet is
onbekend. Misschien is hij wel
aan de drank gegaan.

Engels Asfalt
Ik kreeg een waarschuwend bericht van een oplettende lezer
uit Bathmen; er zijn weer Engelse asfalteerders gesignaleerd in de omgeving van Bathmen en Loo. Voor liefhebbers
van programma’s als ‘Opgelicht’ een herkenbaar fenomeen. Anders heeft u misschien wel eens gehoord dat er
welwillende Engelsen aan de
deur komen bij woningen in
het buitengebied. Een vriendelijke man in werkkleding geeft
dan aan dat er iets verderop de
weg wordt geasfalteerd en dat
ze nog wat over hebben. Met
dat asfalt willen ze bijna voor
niets uw weg of oprit verharden. Bijna voor niets, inderdaad. Soms is het asfalt snel op
en moet de andere helft van de
weg nog verhard worden. En
dan is het asfalt niet meer zo
goedkoop. Of de prijs is verkeerd verstaan en ook dan proberen ze geld uit de zak te kloppen. Kortom, een gewaarschuwd mens...

JOODSE FEESTDAG

Niet in Amsterdam of Den Haag,
maar in Deventer vierde de Joods
Nederland de 65e verjaardag Israël.
door Harry Hekkert
DEVENTER – Voor één middag was

Deventer het middelpunt van
Joods Nederland. In de synagoge
aan de Golstraat vierde het Genootschap Nederland-Israël de
stichting van de staat Israël, 65
jaar geleden.
De gemiddelde leeftijd van de
feestvierders leek gisteren ver boven de 65 jaar te liggen. De boodschap van alle speeches, optredens en zelfs een heuse Israëlquiz
was echter duidelijk: Israël is levendiger dan ooit. Ook in Deventer. Of misschien wel juist in Deventer. ,,Deventer had ooit een
bloeiende Joodse gemeenschap’’,
gaf Hanna Luden, voorzitter Genootschap Nederland-Israël aan.
,,Tot de tweede wereldoorlog
woonden hier veel Joden. Het is
belangrijk die geschiedenis te blijven herdenken en duidelijk te maken aan de mensen die nu in Deventer wonen en daar geen weet
van hebben. Dat geldt voor de Nederlanders, maar ook voor de
Turkse gemeenschap van Deventer. Vanaf het station kwam ik

Deventer ligt
midden in het
oosten, is een
beetje het
Midden-Oosten
Tim Fürstenberg

Opnieuw lege heupflacons naast de parkeerplaats.
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Tiener mishandelt
automobilist (74)

langs het Turkse consulaat. Het is
mooi dat alle gemeenschappen in
Deventer naast elkaar bestaan.’’
Dat Luden en haar bestuur voor
Deventer kozen had ook een praktische reden. ,,Deventer ligt lekker centraal en we wilden eens
wat anders dan Amsterdam.’’ ,,Deventer ligt midden in het oosten,
is een beetje het Midden-Oosten’’, viel Tom Fürstenberg haar
bij.
Fürstenberg is voorzanger en medeoprichter van de nieuwe joodse
gemeente Beth Shoshanna Deventer. De joodse gemeente groeit
sinds de oprichting enkele jaren
geleden weer gestaag. ,,We hebben nu veertig tot vijftig leden,
die regelmatig een dienst komen
bijwonen. Het is mooi dat deze
viering hier op deze grond gebeurt. Buiten Amsterdam heeft
de joodse gemeenschap bijna altijd een dergelijke grootte, dus we
vallen helemaal niet uit de toon.’’
Onder de bijna 200 belangstellenden in de volle synagoge waren
ook niet-Joden. Volgens de gebruiken zetten zij echter bij het betreden een keppeltje op. Burgemeester Andries Heidema niet uitgezonderd. Hem viel nog voor hij
een woord had gezegd al een applaus ten deel van de volle synagoge. Heidema refereerde aan de lange Joodse geschiedenis in Deventer. In 1341 was er al een joodse geloofsgemeenschap in de stad. In
1892 werd de synagoge aan de Golstraat in gebruik genomen. ,,In Deventer leven verschillende geloven en culturen naast en met elkaar’’, zei Heidema. ,,Dat is altijd
zo geweest. We heten niet voor

Een 18-jarige Deventenaar
ging zaterdag een 74-jarige
plaatsgenoot te lijf op de
Boxbergerweg. De tiener
reed met zijn vriendin op de
scooter, constateerde een
lekke band en stond stil. De
automobilist reed voorbij en
raakte daarbij het meisje. De
18-jarige bedacht zich niet
en rende achter de auto aan,
trok het portier op en gaf de
74-jarige klappen.

niets ‘de gastvrije Hanzestad’. Deze synagoge is nu eigendom van
de christelijk gereformeerde kerk,
vandaar dat er een orgel in zit.’’
Juist over de synagoge woedt een
strijd tussen eigenaar christelijk
gereformeerde kerk en beoogd koper gemeente Deventer. De kerk,
opgegaan in de 3GKerk, wil de gemeente houden aan een koopovereenkomst. De gemeente stelt als
voorwaarde te hebben dat er een
sluitende exploitatie van een
huurder is. Die huurder zou het
Etty Hillesum Centrum zijn. Ook
de joodse gemeenschap zou uiteraard gebruik willen blijven maken van de synagoge, of sjoel zoals ze zelf zeggen. Heidema werd,
als hoogste gemeentevertegenwoordiger, gisteren niet aan zijn
jasje getrokken over de kwestie.
Fürstenberg: ,,Het is vandaag een
feestdag, dat past niet.’’

䊳 Voor Deventer gekozen wegens centrale ligging ‘en we
wilden eens wat anders dan
Amsterdam’

DEVENTER

Deventenaar met
vuurwapen gepakt
Een 51-jarige Deventenaar is
aangehouden en ingesloten
voor wapenbezit.
Zaterdag rond 22.30 uur
werd een woninginbraak gemeld aan de Gorsselsestraat.
Agenten zagen tegen 23.00
uur op de Grootburgerstraat
een man lopen die aan het
opgegeven signalement voldeed. Bij de fouillering vonden zij een geladen vuurwapen.

DEVENTER

Dronkaard belt
tienmaal 112

䡵

Sanne en Jan Terlouw nemen tijdens de viering van 65 jaar Israël in Deventer het eerste exemplaar van De verdwenen menora in ontvangst van Ronny Naftaniel (links). Er staan inmiddels zeven boeken op naam van vader Jan en dochter Sanne Terlouw. foto Ronald Hissink

Schrijversduo Terlouw boeit met historische thriller
DEVENTER – Het zevende boek van

Sanne en Jan Terlouw wordt door
het schrijversduo getypeerd als
‘een bevalling’. Het boek De verdwenen menora is een historische
thriller en werd gisteren in de Deventer synagoge ten doop gehouden.
Ronny Naftaniel kreeg het eerste
exemplaar. De directeur van het
Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI) had het
boek echter al enkele dagen eerder gekregen. Hij was er in begonnen en had het pas weggelegd nadat de laatste bladzijde was gele-

zen. De beste reclame. Het onderwerp de verdwenen menora, de
zevenarmige kandelaar die in het
jaar 70 door de Romeinen uit de
tempel uit Jeruzalem zou zijn
meegenomen, boeit volgens Jan
Terlouw (81) niet alleen gelovigen. ,,Het is voor iedereen die van
historie houdt interessant. We
hebben feiten met fictie vermengd. De menora is zoek en wij
stelden ons de vraag wat er zou
gebeuren als er fanatieke religieuze groepen mee aan de haal zouden gaan.’’
Door de combinatie van feitenon-

derzoek - onder meer in Israël en
Polen - en de fictie duurde het
schrijven wat langer, zegt zijn
dochter Sanne Terlouw (53) uit
Deventer. ,,We zijn er ook niet
constant elke dag mee bezig geweest, maar wel regelmatig.’’
Schrijven is een familiezaak in
huize Terlouw. Moeder Alexandra
Terlouw-Van Hulst debuteerde vorige maand op haar 77e met het
boek De man van Tsinegolde, een
historische oorlogsroman. Een
boek van het echtpaar Terlouw zit
er niet aan te komen, vertelt de
schrijver/oud-politicus uit Twel-

Nauwelijks meer drukte op de
tweede Deventer Gezondheidbeurs
DEVENTER – De tweede editie van

Krant op internet
www.destentor.nl

DEVENTER

Deventer even
Joods centrum

“
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de Gezondheidbeurs trok volgens
de organisatie ‘bijna 1100 bezoekers’. Dat waren er nauwelijks
meer dan bij de eerste editie in de
hal van De Scheg.
Voor een grotere opzet van de gratis toegankelijke beurs was gekozen voor het overdekte ovaal van
de ijsbaan. Zo’n zeventig deelnemende bedrijven, organisaties en
verenigingen op het gebied van
zorg, welzijn, voeding en sport
presenteerden zich daar. Het aantal deelnemers was meer dan verdubbeld.
Het Deventer Ziekenhuis, veruit
grootste organisatie in Deventer

en omstreken op het gebied van
de gezondheidszorg, ontbrak echter. Het aanbod was niettemin divers; van de wensambulance tot
thuiszorgorganisaties en van
shiatsu masseur tot een olijfoliewinkel. Ook verschillende sportclubs kregen de kans zich aan het
publiek te presenteren.
Bezoekers van de beurs vonden
zaterdag op De Scheg vooral rust.
Met meer deelnemende standhouders dan publiek was er volop
ruimte op de wel erg ruim opgezette beursvloer. Verschillende
deelnemers pakten hun boeltje
ver voor het sluiten van de beurs
om 16 uur ook al weer op. ,,Dat

gaan we volgend jaar anders
doen’’, aldus organisator Gerrit
Boegborn. ,,We willen wel dat de
deelnemers tot het einde blijven.’’
Het tegenvallend aantal bezoekers leek voor de standhouders reden voortijdig op te breken. Volgens Boegborn had het een andere reden. ,,Ze klaagden over de
kou. Nee, wij vinden het een geslaagde beurs. Oké, ik had eerder
1500 bezoekers verwacht, maar de
mensen die er waren kwamen
heel gericht en zochten de demonstratie waarvoor ze kwamen.’’
Boegborn gaat er vanuit dat volgend jaar weer een Gezondheidbeurs georganiseerd wordt.

䡵

Bezoekers op de tweede Gezondheidbeurs hadden mooi de ruimte. Volgens de organisatie kwamen er toch 1100 mensen op af. foto Ronald Hissink

Een 37-jarige man uit Deventer is aangehouden voor het
opzettelijk en zonder noodzaak bellen met het alarmnummer. Tussen 01.00 uur
en zijn aanhouding om 01.45
uur heeft de Deventenaar
tienmaal het alarmnummer
112 gebeld, zonder dat hier
noodzaak toe was. Hij is op
de Holterweg aangehouden.
Agenten constateren dat de
man dronken was.

lo. ,,Ik zou geen boek met mijn
vrouw kunnen schrijven, omdat
we niet dezelfde cultuur hebben.
Met Sanne gaat dat moeiteloos.
We weten precies wat we willen.
Ik las laatst Venijn terug. Ik kon
zelf al niet meer aangeven wie
wat had geschreven.’’
Dochter Sanne heeft dezelfde ervaring. ,,Alleen onze naasten kunnen er nog uithalen wie een bepaald deel heeft geschreven. Mijn
vader vertelde eerder elke dag een
verhaal. Ik ben zo opgegroeid met
zijn vertelstijl, dat het ook mij
past. Hoe we werken? Ik schrijf

een stuk en mail door. Mijn vader
maakt een vervolg en zo gaat het
verder. Als de ene het even niet
weet, pakt de ander het op.’’
Over plannen voor een gezamenlijke achtste boek laten beiden
zich niet uit. Plannen voor een eigen boek zijn er wel. Ook daar
past voorzichtigheid. Vader Jan,
van huis uit natuurkundige, wil
wel kwijt dat hij nog eens de oplossing voor het klimaatprobleem
wil opschrijven.
De verdwenen menora, Jan en Sanne
Terlouw. Uitgeverij De Kring, 320 pagina’s, 19,95 euro.

Griffie kanton
Deventer eind
mei naar Zwolle

Nieuwbouwbeurs
gaat op herhaling

DEVENTER – De administratie van

vervolg van pagina 11

de kantonrechtbank Deventer vervalt eind mei. Vanaf 3 juni werken alle afdelingen van de locaties
in Zwolle onder één dak, in Zwolle.
De zittingen blijven tenminste
dit jaar nog in Deventer, alleen
het postadres verandert.
Deventer is één van de 24 kantonrechtbanken die door minister
Opstelten is aangewezen als een
te sluiten locatie. Het is nog niet
duidelijk wanneer dat precies zal
zijn. ,,De zittingsplaats Deventer
houdt in de periode 2014-2018 op
te bestaan’’, schreef Opstelten recentelijk aan de Tweede Kamer.

DEVENTER – Op de eerste Deventer
Nieuwbouwbeurs boden makelaars, ontwikkelaars en gemeente
Deventer huizen en kavels aan. In
de sponsorruimte van stadion de
Adelaarshorst liepen vele tientallen belangstellenden langs de dertien gepresenteerde nieuwbouwprojecten in Deventer, Diepenveen en Schalkhaar.
Hypotheekadviseurs van de Rabobank rekenden achter in de ruimte snel uit of een woning financieel haalbaar was. ,,Er zijn meer
mensen dan waar we op gehoopt
hadden’’, zei bankmedewerker
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GEOPEND van 10.00 tot 17.00 uur.
Hypercamp Las
Palmas 240
240 cm diep.
Polyester doek.
Vanaf maat 2,
680 - 705 cm.
Expedition 4
Polyester doek.
Afmeting:
440x310x220cm.
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Annemiek Hiddink. ,,Deze beurs
krijgt zeker een vervolg, misschien doen we het wel ieder half
jaar.’’ In Enschede bleek de beurs
al eerder een succes. Door alle
nieuwbouwprojecten samen onder de aandacht te brengen is het
voor potentiële kopers makkelijker vergelijken. Al werden er zaterdag in Deventer ook geen tientallen huizen verkocht.
,,We wachten op betere tijden en
die komen er snel aan’’, bleef
Wim Bulsink van Vincent positief. Vincent probeert al jaren dertien watervilla’s bij de Douwelerkolk, vanaf een half miljoen euro,
aan de man te brengen.

