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STADSDEBAT

Enschede houdt niet van fietsers is het thema
van ons stadsdebat

komt allen 21 april naar MAC Berlijn, aanvang 20.00 uur

BEDDEN Stichting en scholieren zaaien vlas in Van Heekpark; vanaf mei vlasroute tussen Roombeek en Ledeboerpark

Vlasmanifestatie begint met zaaien
Stichting Vlasmanifestatie
enthousiast over groeiend
programma.
䢇 ‘De kracht van vlas’ begint
met zaaihappening.
䢇 Van mei tot en met september tal van activiteiten rond
duurzaamheid en vlas.
䢇

ENSCHEDE – De manifestatie ‘De

Kracht van Vlas’ begint morgen
met het zaaien van... vlas. Dat gebeurt in het Van Heekpark. Daar
ligt een aantal speciale ‘bedden’
klaar om ingezaaid te worden. De
organisatie heeft de hulp ingescha-

Sloop OostBoswinkel
pas in 2014

keld van leerlingen van basisschool Het Mozaïek.
Nabij de ingang van het park, aan
de kant van de Walhofstraat, steken de basisscholieren vanaf half
tien de handen uit de mouwen.
Het Van Heekpark ligt op de vlasroute, die kronkelt tussen museum TwentseWelle in Roombeek
en het educatief centrum Lammerinkswönner in het Abraham Ledeboerpark, aan de Hengelosestraat.
Onderweg moet op zeven verschillende plekken vlas groeien. Maar
dat niet alleen: behalve het op het
ritme van de wind wuivende blauwe gewas is op de vlasroute ook

bijzondere buitenkunst te bewonderen. In de periode van 19 mei
tot en met 15 september zijn er tal
van exposities.
De manifestatie ‘De Kracht van
Vlas’ heeft verder op tal van locaties in de stad een reeks van gebeurtenissen voor jong en oud in
petto. Bij het Lammerinkswönner
in het Ledeboerpark, bijvoorbeeld.
Daar is ruim aandacht voor de
duurzame eigenschappen van vlas
en de natuurhistorische kant van
het gewas. Kinderen kunnen het
vlas beleven, voelen, proeven, ruiken en er mee aan het werk.
In museum TwentseWelle is een
cultuurhistorische tentoonstelling

te zien, evenals de innovatieve
eindproducten van vlas. Het programma vermeldt creatieve workshops en een modeshow door leerlingen van het ROC van Twente.
Volgens de enthousiaste initiatiefnemers Trix en Herman Niesthoven is het activiteitenprogramma
de afgelopen tijd alleen maar gegroeid. De hoofdthema’s zijn innovatie, waarbij wordt stilgestaan bij
de ongekende toepassingsmogelijkheden van vlas, educatie over de
groei en bloei en kunst geïnspireerd door en gemaakt van vlas en
gebaseerd op het thema ‘De kracht
van vlas’.
Duurzaamheid is een belangrijk

thema van de manifestatie. De organisatie wil bewustwording overdragen en stimuleren. „Door de
veelzijdige positieve eigenschappen van vlas zijn er veel invalshoeken, waarbij wordt aangehaakt om
bij een breed publiek de interesse
te wekken en een ruime blik te geven in een duurzaam gewas”, aldus Niesthoven. „Er is geen gewas
dat zo veel kan bijdragen aan een
duurzame samenleving. Honderd
procent van de plant wordt benut
en is ook honderd procent recyclebaar.” De ‘inzaaihappening’ begint
morgenvroeg om 09.30 uur. Belangstellenden zijn welkom.
www.dekrachtvanvlas.nl

Geen applaus, maar grote bewondering

ENSCHEDE – De sloop van Oost-Bos-

winkel begint niet eerder dan in
2014, al vindt de Enschedese gemeenteraad dat misschien wat aan
de late kant. De raad droeg B en
W in november op om vaart te
maken met de aanpak van OostBoswinkel. Het college moest dit
voorjaar met een plan komen.
B en W laten nu weten dat, na
overleg met de corporaties De
Woonplaats en Ons Huis, toch pas
in 2014 wordt begonnen met de
sloop en in 2015 met nieuwbouw.
Dat is twee jaar later dan aanvankelijk was gepland. Maar het past beter in de huidige, moeilijke situatie
waarin de woningmarkt zich bevindt. Om de snelheid er toch in
te houden, wordt dit jaar wel aan
de planvorming gewerkt. Dat betekent dat er in de tweede helft van
het jaar wordt begonnen met het
opstellen van een masterplan.
Met de corporaties is ook afgesproken dat de woningen van De
Woonplaats het eerst worden gesloopt en vervangen. Als dat is gebeurd, gaat Ons Huis aan de slag.
De bewoners die hebben aangegeven in Oost-Boswinkel te willen
blijven wonen, worden bij het verdere proces betrokken, belooft het
college.

BUCHENWALD – Op nog geen 500 meter van de

poort waar in de Tweede Wereldorlog 250.000
krijgsgevangenen naar binnen gingen om vervolgens een mensontwaardig leven te leiden, mocht
zaterdag het Enschede’s Byzantijns Kozakkenkoor een kort optreden geven. Het koor, onder
leiding van Paul Kempers, zong meerdere liederen en mocht zich binnen de kortste keren ver-

heugen in een grote schare luisteraars. Voor het
eerst, uit respect voor de 56.000 gevangen die
hier het leven verloren, kreeg het koor geen applaus. De bewondering voor het optreden was er
niet minder om.
Het optreden maakte ook diepe indruk op de
koorleden zelf. „Het is moeilijk om te schakelen”,
zei voorzitter Rene Smit na afloop. Smit en zijn

mede-koorleden raakten nog in gesprek met een
ex-gevangene, die zichzelf op een foto uit 1945
herkende. „Das bin ich”, zei hij, wijzend op een
jongen met een sterk vermagerd gezicht, liggend
in een van de barakken. De man, zo goed als zeker uit Israël, was voor het eerst terug in Buchenwald.
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