Van de redactie
De Twentsche Courant Tubantia
meldde op 19 april jl.: 'Historische
11

Sliepsteen boert verder adueruit'.

Het bericht suggereert een tendens
die slechts voor een deel aan de
orde is. Toegegeven: ons
abonneebestand is de laatste jaren
met resp. 0,6%,1,3% en 3,1%
gedaald. Ook kranten en
tijdschriften ondervinden hinder
van de hardnekkige economische
recessie. Daar staat tegenover dat n
Sliepsteen. voor een blad met een
afgcbakcndc thematiek, nog steeds
een lezerskring van respectabele
omvang heeft: de oplage bedraagt
inclusief losse verkoop 3000 stuks.
Naast autochtone Enschedeërs
blijken ook steeds meer 'import'Enschedeërs het blad te kennen.
De redactie ncigt er echter
allerminst toe tevreden met de
armen over elkaar te zitten. Wij
zijn ons er terdege van bewust dat
het abonneebestand vergrijst: er
vallen 'aan de bovenkant' abonnees
af: terwijl de aanwas 'aan de
onderkant' daarmee geen gelijke
tred houdt. In voorbereiding zijn
enkele acties om het laatste in
po sitieve zin om te buigen . Voor
het redactiebeleid berekent dit dat
wij, met blijvende aandacht voor
de oude geschiedenis van stad en
directe omgeving, ons ook gaan
focussen op de wat jongere
historie. Zo zal er meer aandacht
komen voor de jaren vijftig en
zestig van de 20e eeuw. Wij willen
daarmee "Oja-Erlebnisse" ook bij
een jongere leeftijdsgroep
oproepen, zeg de veertigers en
vijftigcrs, wat de aandacht voor het
blad ten goede zal komen. Ook de
thematiek zal worden verbreed.
Gelijktijdig staan enkele
promotieacties en een beperkt
marketingonderzoek in de steigers.
De redactie blijft op zoek naar
gastschrijvers, die eenmalig of met
regelmaat een (cigcn) onderwerp
uit de geschiedenis van Enschede
c.o . willen belichten . Meldt u bij
ons aan en eeuwige roem zal u
spoedig ten deel vallen ...
Met deze acties én het blijven
aanbieden van interessante
onderwerpen, boopt de redactie te
bereiken dat Tubantia er over
enigc tijd niet meer onderuit kan te
berichten: 'Historische 11 Sliepsteen

boert vetder vooruit'.

