Vooruitblik
n Sliepstee n bestaat dit jaa r 25 j aar.
Eind december ontvang t u bij nr . 100
een vo lledige ind ex, same ngesteld
door onze vaste medew erk er Joh an
H emken. Maar natuurlijk wo rdt die
honderdste aflevering zelf oo k ee n
heel bijzondere. H oe bijzonder?
De red actie w il natuurlijk doorgaan
m et de bijna drieduizend lezers een
gro te variatie aan kwalitatief goe de
artikelen te bieden . Maar de acce nten
zullen wa t verschuive n. U he bt dat
het afgelo pen j aar al ee n beetje
kunnen merken .
- W e willen wa t kortere artikelen, al
zal er vast regelma tig een lang
artikel kom en , of zelfs een spec iaal
nummer , dat vooral aan éé n
onde rwe rp is gewij d.
- W e w illen wat meer bijdragen
plaatsen over 'gew on e m ensen en
gewo ne beroepen' , du s minder
ove r de tcxti cldyn asticön. Maar
gezien het belang van de tex tiel
voor Ensche de, zult u daarover
regelm atig wa t blijven lezen.
- W e willen u wat vaker laten lezen
ove r het bu iten gebi ed van
En sch ede, met Lonneker, Boekelo ,
Glanerbrug en Usselo. Al zal het
hoofdaccent wel altij d op Enschede
blijven liggen .
- W e w illen wa t meer ov er de tijd
1945-1985 schrijven en mind er
ove r 1880-1940 . Verder w il de
redactie graag regelm atig iets ove r
de tijd vóór 1850 in n Sliepstee n
hebb en staan.
H et afgelo pen jaar hebb en diverse
aute urs verrassende artikele n
geschre ven . W e hebb en ze
opgespaard en ze kom en in nr . 100.
Daarmee wordt dat nummer een
potpourri van 'h oe geschiede nis oo k
kan zijn'. W e zijn er van ov ertui gd
dat u er van zult opkij ken en hop en
dat de schrijvers o nder onze lezers
gestim uleerd zullen worde n om zelf
oo k eens in de pen te klimmen . Da t
zoude n we toeju ich en. H oew el er
nog flink wa t ko pij 'op de plank ligt'
zoe ke n w e naar schrijvers.
En het redactieteam zelf zo u we l wa t
'verjon gin g' ku nnen gebrui ke n.

