n Sliepsteen voor de
Staatssecretaris
St aatssecretari s Piet van Zeil heeft op zate rda g 28 septemb er , bij de offici ële open ing
van het winkelce ntr um " De Zuid molen" , zijn belan gstell ing late n blijken voor het
spec iale numm er van ' n Sl iepste en' . Op zij n rondga ng door het nieuwb ouwco mpl ex
bezocht hij ook de stand van ons blad . Dit was voor Klaas J an Uildriks aa nleidi ng om
hem namens de red actie een exemplaa r van het Zuidmolenn ummer aa n te bieden.

Op de foto v.l.n.r. burgemeester J. Wierenga, sociëteitslid mevr. M . Rabbers - ter
Mors, staatssekretaris P. van Zeil , en redaktievoorzitter K.J. Uildriks.
Ook bij het publiek bleek interesse voor ,'n Sliepsteen' te bestaan. Velen lieten zich als
a bonnee inschrij ven, zodat inmiddels (de leden van onze sociëteit, die het blad
automatisch ontv angen, meegerekend) de duizendste abonnee kon worden ingeschreven. Hoewel dit de optimistische verwachtingen ver heeft overtroffen is hiermee echter
het moment nog niet aa ngebroken, dat het voortbest aan van het blad als financieel
voldoende onderbouwd kan worden gezien. De enthousiaste leden va n de red actie en
administratie doen hun werk pro deo . Hetzelfde geldt voor de auteurs, die hun
bijdr agen leveren . Verschillenden van hen brengen zelfs de tijd schriften ook nog rond ,
om kosten te besparen . Enkel e vorstelijke giften van sympa thiserenden en een krediet
van het bestuur van de sociëteit hebben ons in de moeilijke sta rt periode en igszins door
de financiële problemen heen geholpen. Het streven is er op gericht weliswaar de
abonnementsprijs zo laag mogelijk te houden, maar het nieuwe tijdschrift toch zichzelf
te laten bedruipen . Daarom is uitbreiding van het aa nta l abonnees nodig . Als elke
abonnee nu een s één of meer nieuwe abonnees zou weten te werven, dan zouden de
financiële zorgen spoed ig tot het verleden beh oren waarmee het voortbesta an van ons
alom gewa ardeerde blad zou zijn verzekerd. Red actie en medewerkers zouden er erg
dankbaar voor zij n.
Redactie

Erratum
Onder het tussenkopje "Opzigt" zijn in het artikel over de politie van vroeger op
bladzijde 20 van het Zuidmolennummer twee regels weggevallen. Achter: "Ook de
~einheid van de stad moest in de " had moeten staan: "gaten worden gehouden. De
burgers ke-" ken niet vreemd op als zij , enzovoorts.
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