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VLASMANIFESTATIE

zijdelings

Een speciale stichting zet zich enthousiast in voor een bijzondere manifestatie in onze stad, waarin alles rond de vlasplant
centraal staat.

door Toon Mesman

Verdiende hoofdrol
foto Charel van Tendeloo

Landmark

K

omend vanaf de Westerval Enschede in, rijd je tegen het Volkspark aan.
Het is nou niet echt een
entree van onze stad waar je u tegen zegt. We kennen het probleem. Het geldt niet alleen de entree in het westen. Kom je over de
Zuiderval, dan heb je de neiging
de rotonde op de Haaksbergerstraat in z’n geheel te nemen en
de vierde afslag terug te nemen.
Het drama van de zandvlakte bij
het Station laat ik maar onbesproken.
Vraag is: wat doe je er aan? Antwoord: een landmark.
Landmark. Het is zo’n woord dat
als je er lang genoeg naar kijkt,
met je aan de wandel gaat. Dinsdag dook het op tijdens een bestuurlijke commissie waar over
het Volkspark werd gesproken.
Landmark. Ik heb maar eens opgezocht waar het eigenlijk vandaan
komt. Het komt uit de zeevaart.
Zeelieden voeren op vuurtorens
en andere torens. Het is een soort
van baken.
Zoiets moet er dus ook komen op
de kop van de Westerval, in het
Volkspark. Een bouwkundige welkommat voor inkomend verkeer.
Natuurlijk is het nog niet zo ver.
In de commissie werd gesproken
over ‘slechts een visie’. Maar zoals
mijn collega die bij de vergadering

door Ben Lensink

aanzat zo netjes opschreef: van
een visie naar een plan is slechts
een kleine stap.
Ik begreep dat de politici in de
commissie niet stonden te springen van enthousiasme. Die schoten meteen in de Pavlov-mode.
Dat vind ik nou jammer.
Neem de Stadshaard aan de Deurningerstraat. Dat is ook een landmark. Het is een prachtig gebouw.
Het stond er pardoes, en tot op de
dag vandaag heb ik niet kunnen
achterhalen wie we daar dankbaar
voor moeten zijn. Het is een anoniem geschenk aan de stad, zo
maar te vondeling gelegd.
Ik weet ook wel dat er stadsgenoten zijn die de Stadshaard lelijk
vinden en het smalend een Delfts
blauwe moskee noemen. Maar
dan nog. Het is wel de enige moskee ter wereld die warmte geeft,
zoals een goede vriend eens opmerkte.
Dan denk ik: zo’n Stadshaard
smaakt naar meer. Kom maar op
met ideeën voor de westelijke entree van onze stad. En voor de zuidelijke entree. En het Stationsplein. Om in het jargon te blijven:
laten we de bakens verzetten.
Eerlijk gezegd kan het me niet gek
genoeg zijn.
Reageren?
t.mesman@tctubantia.nl

Opvanghuis geopend
Het woon-werk-leer-huis aan de
Molenstraat, bedoeld voor dertig
jongeren met problemen thuis, is
woensdagochtend geopend. De opvanglocatie met studieplek moet
ervoor zorgen dat de jongeren hun
opleiding aan het ROC afronden.

Het project is gefinancierd met
geld van de provincie. Het is de bedoeling dat er uiteindelijk drie huizen voor deze groep jongeren komen. Naast Enschede, zijn er plannen voor Almelo en Hengelo,
waar ook ROC-vestigingen zijn.
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Van april tot augustus speelt
zich in de stad de eerste
Vlasmanifestatie af. Er zijn
veel activiteiten rond het
centrale thema ‘De kracht
van Vlas’.
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K

ijkend in de verte van
Zeeuws Vlaanderen zag
ze een grote blauwe zee.
Althans, dat meende de
Enschedese Trix Niesthoven, toen
ze er een paar jaar geleden op vakantie was. Dichterbij gekomen,
bleek die zee één grote akker uitbundig bloeiende vlasplanten,
licht golvend op de maat van de
Zeeuwse wind. Trix Niesthoven
(69) en haar man Herman (72) waren door dat schitterend blauwe
vergezicht op slag verkocht.
Ze realiseerden zich op dat moment nog niet dat op die bewuste
voorjaarsvakantie de kiem is ge-

‘Vlas is het oergewas voor
de textiel in Enschede en
Twente’
legd voor een grootscheepse Vlasmanifestatie die dit jaar van april
tot augustus in Enschede wordt gehouden. Zwaar onder de indruk
van de boeiende historie van vlas,
de revival van dit wonderschone
gewas en de ongekende toepassingsmogelijkheden, werd Trix
Niesthoven steeds enthousiaster.
„Zeker toen we logeerden bij een
vlasboer. Die had z’n vee aan de
kant gedaan en was overgeschakeld op vlas. Van de veeschuur
had ’ie appartementen gemaakt.
Hij vertelde prachtige verhalen
over vlas en vlasvezel. Over de bijzondere krachten van deze plant

en z’n specifieke eigenschappen”,
vertelt Niesthoven. Ze was er snel
uit en bedacht een welverdiende
hoofdrol voor de vlasplant in een
bijzonder project. „Deze plant
heeft zoveel te bieden, die moeten
we een podium geven”, voegt echt-

genoot Herman toe. De twee vinden snel steun voor het project dat
ze ‘Vlasmanifestatie Enschede’ dopen.
Natuurlijk was de link tussen vlas
en Enschede’s textielverleden snel
gelegd. „Vlas is het oergewas voor

ENSCHEDE

TWEKKELERVELD

Gezamenlijk sportcafé van
Sportclub Enschede en EHV

Wijkraad vergadert

De business clubs van Sportclub Enschede (voetbal) en EHV (hockey)
houden maandag 24 januari gezamenlijk een sportcafé in de kantine van Sportclub Enschede aan de
Weggelerhorst.
De avond staat onder leiding van
journalist Gerben Kuitert en de gasten zijn Theo Vonk, trainer van
Sportclub Enschede en ex-trainer
van verschillende clubs in het betaald voetbal, en Henk Kesler,
ex-voorzitter van de sectie betaald
voetbal van de KNVB.
Als extra gast zal aanschuiven Leon
ten Voorde, journalist en FC Twente-watcher op de sportredactie van
de Twentsche Courant Tubantia.
Het is voor zover bekend de eerste

keer dat twee Enschedese sportverenigingen op deze wijze samenwerken.
Het initiatief hiertoe is afkomstig
van Marcel Balvers, lid van Sportclub Enschede en hockeyvader van
enkele speelsters bij EHV (sinds dit
seizoen twee omdat de oudste buiten Enschede is gaan studeren).
Het is de bedoeling van deze pilot
om ook andere clubs hiervoor te
benaderen en op den duur eventueel overlappende sponsorpakketten mogelijk te maken.
Het idee wordt ondersteund door
de besturen van beide business
clubs.
De aftrap van dit sportcafé wordt
om 20.00 uur gegeven.

In de Opstandingskerk aan de Zonstraat begint vanavond om 19.30
uur de maandelijkse vergadering
van de wijkraad Twekkelerveld.
Eén van de agendapunten is het
Groen Structuurplan Twekkelerveld, dat wordt toegelicht door R.
van Faassen. Ook het vergaderschema 2011 komt aan de orde.

wat er misging
De nieuwe stadsdichter van Enschede
wordt op zaterdag 29 januari (en dus niet
29 juni) gekozen in MAC Berlijn aan het
Stationsplein. Aanvang 20.00 uur. En de
Twitterslam, eveneens onderdeel van de
Poëzie Marathon, in café Het Bolwerk bereikt zijn hoogtepunt op woensdag 26 januari (20.30 uur).

