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‘We logeerden bij een vlasboer in Zeeuws-Vlaanderen. Hij vertelde
prachtige verhalen over vlas en vlasvezel. Over de bijzondere
krachten van deze plant en z’n specifieke eigenschappen.’

procent van de vlasplant wordt benut. Dat is
een waardevolle bijdrage aan een duurzame
samenleving.

Initiatiefnemer Trix Niesthoven

voor veelzijdige vlasplant
Dieka de bezoekers ook over vlas.
Benno is intussen voorzitter van
de stichting Vlasmanifestatie, Trix
secretaris en Herman penningmeester. Het centrale thema is ‘De
Kracht van Vlas’.
Steeds meer partners sluiten zich
aan bij het opmerkelijke initiatief.
Museum TwentseWelle ziet het
project helemaal zitten. Tussen
het museum in Roombeek en het
Lammerinkswönner kronkelt
straks een vlasroute. Op vijf, zes kale stukjes grond rond de oorspronkelijke Roombeek wordt vlas ingezaaid, dat dan vanaf de start van
de manifestatie welig tiert. Dat gebeurt onder meer in het Van Heekpark, aan de Walhofsweg-Kottendijk en aan de Roomweg. In de
omgeving van het
Lammerinkwönner moet op een
halve hectare weidegrond vlas verrijzen. Op de route komen ook objecten van kunstenaars die vlas als
basismateriaal gebruiken. In de periode dat de manifestatie loopt
zijn er tal van andere activiteiten
(zie kader hiernaast). Trix Niesthoven wordt nog elke dag enthousiaster. De manifestatie past naadloos

‘Deze plant heeft zoveel te
bieden, die moeten we een
podium geven’

Trix en Herman Niesthoven kijken hoe Benno Buursink vlas over de hekel haalt.
de textiel in Enschede en Twente”,
herinnert Niesthoven. Vóór de opkomst van katoen in het midden
van de negentiende eeuw, was het
vlas wat de klok sloeg. „Van vlas
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19 verkeersboetes
Bij een verkeerscontrole op de
Burg. van Veenlaan zijn dinsdagochtend tussen half acht en half negen negentien boetes uitgedeeld.
Zeventien fietsers hadden hun verlichting niet goed voor elkaar. Een
bromfietser reed met een lekke uitlaat rond en twee automobilisten
werden op de bon geslingerd omdat ze geen gordel droegen.
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25 jaar bij Vredestein
Theo Ticheloven vierde deze week
zijn 25-jarig dienstverband bij Apollo Vredestein BV. Op dit moment
werkt hij als operator op de afdeling Extrusie. De jubilaris werd gehuldigd door Jelle Kramer, directeur Productie & Techniek. Met de
gouden Vredestein-speld werd de
waardering zichtbaar gemaakt.

wordt linnen gemaakt waar ook in
deze regio huiswevers in kleine
groepjes in weefschuren kleding
maakten”, vertelt Benno Buursink,
beheerder van het
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Lammerinkswönner. Het bezoekerscentrum in het Abraham Lederboerpark is een logische partner. Buursink en z’n vrouw Joke
vertellen in hun rol als Hennik en

in het streven naar een duurzamer
maatschappij. Voor vlasteelt zijn
geen bestrijdingsmiddelen nodig.
Voor het telen van een kilo vlas is
ruim de helft minder water nodig
dan voor eenzelfde hoeveelheid katoen. Verder wordt honderd procent van de plant benut. Vlas
wordt verwerkt in straatmeubilair,
auto’s, scooters, tennisrackets,
treinneuzen en nog veel meer.
Niesthoven heeft de gemeente enthousiast gemaakt, het productschap Akkerbouw levert vlaszaad,
de Rabobank en Kamer van Koophandel ondersteunen het initiatief.

Expositie,
symposia,
modeshow
De stichting Vlasmanifestatie
heeft het programma voor ‘De
kracht van Vlas’ nagenoeg rond.
Een precieze openingsdatum is er
nog niet, maar Trix en Herman
Niesthoven denken dat dit eind
april, begin mei zal zijn. Tijdens
de opening in museum TwentseWelle brengen leerlingen van het
ROC een modeshow van kleding
van vlas of waarin vlas is verwerkt. In het museum in Roombeek is de tentoonstelling De
Kracht van Vlas te zien. De expositie wordt vormgegeven door een
student toegepaste onderwijskunde. Veel aandacht is er ook voor
educatie. Voor leerlingen van de
twee hoogste groepen van de basisscholen zijn er in en rond het
Lammerinkswönner verschillende
activiteiten. Er is ook ruimte voor
beleving, ruiken, voelen en proeven, voor de teelt en verwerking
en technologische toepassingen.
Verder zijn er symposia en lezingen rond het onderwerp vlas.
Daarbij wordt de aandacht speciaal gericht op de ontelbare mogelijkheden van dit gewas als hightech-grondstof, de toepassingen
en vele (afgeleide) producten. „We
zijn er nog mee bezig, maar er
komt in elk geval een symposium
voor mensen uit de bouwwereld”,
meldt Niesthoven. Vlas biedt ongekende mogelijkheden voor het isoleren van daken en wanden, als
brandwerend of vochtregulerend
materiaal en als grondstof die een
zeer waardevolle bijdrage levert
aan energiebesparende maatregelen. Cosmetica, geneesmiddelen
en kleding, vliegtuigen, auto’s,
overal zit vlas in verwerkt al dan
niet in combinatie met kunstharsen. Vlas biedt kansen voor derde
wereldlanden en mogelijkheden
voor de agrarische sector en innovatieve economie. Vlaskunst komt
ruim aan bod evenals de cultuurhistorische betekenis van vlas voor
Enschede en Twente.

Wedijver onder opvangverblijven
ENSCHEDE - Vanaf maart dit jaar is
Enschede twee buitenschoolse opvangverblijven rijker. Stichting
Kinderopvang Enschede (SKE) begint in maart op het terrein van
TenCate Sportboulevard. Vlak
naast het terrein aan de Geessinkweg komt KOV Hebbes. Beide
kinderopvangverblijven hebben
sport en bewegen als thema.
Zowel SKE als Hebbes zien zichzelf als pioniers met betrekking tot
buitenschoolse opvang gericht op
sport. SKE heeft al een samenwerkingsverband met de Sportboulevard, Hebbes is daarmee nog in
overleg.
Hoewel de twee bedrijven in dezelfde vijver vissen, is SKE niet
bang voor concurrentie „Wij kun-

nen niet verwachten dat Sportboulevard exclusief met ons in zee
gaat”, vertelt SKE-clustermanager
Rick Kuhlman. „Wel proberen we
ons te onderscheiden van andere
kinderopvanginstellingen door net
iets meer aan te bieden.” Vanaf
maart gaat de kinderopvang zijn
deuren openen op het hockeycomplex van EHV.
Naast reguliere buitenschoolse activiteiten als knutselen, theater en
muziek, zal de opvang zijn stempel zetten op veel sport en bewegen. „Wij willen kinderen enthousiast maken. Zo komen ze bij ons
in aanraking met sporten die ze
normaal gesproken niet zo snel
zouden doen.” Sporten als boogschieten, jeu de boule, korfbal pas-

seren de revue. „De samenwerking
met het sportcomplex en SKE gaat
verder dan bij andere BSO’s”,
meldt Kuhlman. „De twee organisaties gaan samen nieuwe activiteiten ontwikkelen op het gebied
van kinderen en sport.”
Een aantal meter buiten het terrein van TenCate Sportboulevard
wordt in maart de nieuwe kinderopvang-boerderij van KOV Hebbes opgeleverd. „Ontspanning
door inspanning is ons motto”,
vertelt Maureen Welhuis van Hebbes. „Wij willen kinderen motiveren tot meer bewegen. Bij ons zul
je de kinderen niet de hele dag achter een Xbox zien zitten.” Welhuis
weet te vertellen dat het moeilijk
is om als BSO tegenwoordig het

hoofd boven water te houden.
„Concurrentie is groot, daarom is
het belangrijk dat je iets anders
kan aanbieden dan de rest.”
Hebbes is nog in gesprek over een
samenwerking met het sportcomplex. Henny Roerink, manager
van de Sportboulevard, zegt dat
beide partijen positief staan tegenover een samenwerking. „Onze
wensen rijmen, maar de gesprekken zijn nog wel in een zeer prematuur stadium.”
Concurrentie hoeft niet altijd
moordend te zijn. Welhuis ziet
graag in de toekomst een jaarlijks
terugkerend evenement bij de
Sportboulevard, waarbij kinderen
van diverse dagopvanginstellingen
samen een sportdag houden.

