Lco N ij k'IIIl/, . eindredacteur in ruste,

BIJ EEN AFSCHEID
D e aandac htig e lezer va n n Sliep steen
h eeft in nummer 40 de m ededel ing
kunn en lezen dat Leo Nij kamp de
tijd gekomen achtte zij n fun ct ie van
eindre dacteur neer te leggen .
Tien jaar lan g, vanaf het allereers te
n ummer zo mer 19X5 tot en met het
wi nternummer 1994. heeft Leo
N ijkamp zic h met hart en ziel ingezet
om van elk van de 40 Slieps te ne n ee n
lezenswaardig numm er te maken ,
m et een gevariee rde, histo risch
vera ntwoorde en professio ncel
gepresenteerde inhoud. Zijn gro te
ve rantwoordelijk he idsgevoel en zijn
streven naar perfe eti c hebb en het
hem niet makkel ijk ge ma akt. Slec hts
w eini gen k un nen bevroed en hoe
o ntzaglijk veel werk en ho e
o ntze ttend veel tij d Leo aan
n Sliepstee n heeft besteed.
N a zij n pen sion erin g als
streekjourna list bij de Twcntschc
Coura nt heeft hij n Sliep steen gez ien
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als ee n ni euwe uitd agin g; zij n gro te
j ourn alistiek e erva ring. red acti onel e
vaard ighei d en ke nnis va n de histori e
van stad en streek hebben
n Sliepstee n ge maa kt tot wat h ij nu is:
een alo m ge waardeerd en
gerespectee rd kwart aalschrift, dat in
ee n op lage van 2XOO stu ks in
Ensc hede, maar ook ver daarbu ite n,
steeds weer vo l o nged uld tegem o et
gez ien wordt.
Pas de laatste ja re n, toe n de
redactiewerkzaam he de n bet er
ver de eld w aren , is Lco N ijkamp
regelm atiger toegeko m en aan eige n
art ike le n; daarvo or w erd zij n tijd
gro te nde els in be slag ge no me n door
slij pe n en vijlen aan artikelen van
ande ren.
Lco. bed ankt voor je ni et ge noeg te
prijzen inz et voo r n Sliepstee n en
hop elijk m o gen de leze rs no g lan g
ge nie ten van jouw eigen bijdragen ,
die zoveel lczc ns- en
wetenswaardigheden uit Ensche dese
gesc hiedenis vastleggen voor nu en
later.
Georg H art on g. eind redac te ur ad
inreri m .

Wees voor uw familie
en vrienden attent:
geefhun een Sliepsteenabonnement.
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