Sliepsteen

100:

een oproep aan onze
abonnees/lezers
In december van dit j aar versc hij nt
de ho nderdste(!) Sliepsteen. Vanu it
de red actie bestaat de wen s om aan
dit nummer een bijzonder tin tje te
geve n . Ge dac ht wo rdt aan het
pu bliceren van bij zondere
wandborden, affiches, doc ume nte n,
cartoons, foto's en dergelij ke, en
die van informatieve commentaren
te voorzien . Ook valt te denken
aan het plaatsen van ko rte
nostalgisch e verhaaltjes ove r kleine
gebeurtenissen of herinneringen;
een voorbeel d hiervan vindt 11 in
dit nummer met een sfeervo lle
impressie van de Galvanistraat (' He t
Laantj e').
Nog een mogelijkheid is o m ee ns
wat spreuke n of gezegdes te
verza mele n, die typisch Ensch edees
zij n, zoals bijvoorb eeld de toer'n
van Sein horst o f herenmod ezaak
Kuyper met zijn slagzin ' Laat
Kuyper u de das omdoen, laat
Kuyper u be hoede n' . Wi e eve n de
tijd neemt om in zijn of haar
geheuge n te graven, vindt vast wel
iets wat de moeite waard is om met
een glimlac h te not eren en aan ons
door te geve n.

Wij roep en onze lezers op aan het
hon derd ste nummer een bijdrage te
leve ren: heeft u thuis iets bij zon ders
van vroeger ligge n, of herinnert u
zich iets aardigs van vroeger,
waarvan u denkt dat het leuk is di t
ee ns voor andere Enschedeërs te
beschrij ven, oo k al om dat de
gedachte aan dat voorwerp of de
herinn ering aan die gebe ur tenis
anders voorgoed ve rloren dr eigt te
gaan, neem t u dan co n tact op met
de redactie of stu ur een brief of
mailtie (zie het co lofo n op pag. 2).
Let wel : het moet wel be trekki ng
hebb en op Enschede, du s gee n
algeme ne (Twentse) ve rhaaltjes. U
mag uw naam er bij zetten , maar als
u dat liever heeft mag u het ook
ano niem laten plaatsen . Wij zijn
reu ze ben ieu w d wat er allemaal
binnenko mt!

