
Redactioneel

Ten eerste ontvangen wij maar wei-

nig kopij en wat we ontvangen komt

telkens van dezelfde leden.

Ten tweede ontvangen we de kopij

dikwijls veel te laat, zodat het

voor ons vaak haastwerk, ja soms

zelfs nachtwerk wordt.

Ten derde is het aantal medewerkers

dat de Korhaan moet samenstellen en

vervaardigen te klein.

Als vierde oorzaak kunnen we nog de

stijgende onkosten aanvoeren, maar

daar kunt U natuurlijk niets aan

doen en dat is ook niet de doorslag

gevende oorzaak geweest.

Al deze oorzaken bij elkaar deden

bestuur en redactie overeenkomen de

Korhaan nu eenmaal in de twee maan-

den te laten verschijnen.

Dat de Korhaan van een maandblad in

een tweemaandelijks tijdschrift is

veranderd wil nog geenszins zeggen
dat dit een teruggang is, De redac-

tie is voornemens de Korhaan aan-

zienlijk te gaan verfraaien. Van

een tweemaandelijks blad mag toch

worden verwacht, dat het er goed

verzorgd uitziet. Daarom wordt er

achter de schermen druk gepraat met

een grafisch ontwerper. Het resul-

taat hiervan hopen wij U over niet

al te lange tijd te kunnen presen-

teren. Mogelijk al in de volgende

Korhaan. Ook ligt het in de bedoe-

ling de Korhaan wat rijker te gaan

illustreren. Dit kost echter nogal
wat tijd. Als er onder de leden ie-

mand is, die meent ook wel een aar-

dig vogeltje op papier te kunnen

zetten, dan kan hij of zij dat ge-

rust naar ons opzenden. Evenzo kun-

nen de leden, die een leuk artikel-

tje kunnen schrijven, dit altijd

aan ons kwijt. Wij kunnen de Kor-

haan namelijk niet aantrekkelijker

maken, als U ons niet helpt. Ik wil

het U nog sterker vertellen: de

uitgave van de Korhaan is praktisch

helemaal van U afhankelijk.

Nu kan ik mij voorstellen, dat er

leden zijn, die wel een stukje wil-

len schrijven, maar dat om de een

of andere reden niet kunnen. Daar

is wel wat aan te doen, want als U

ons even een briefje schrijft, dan

komen we graag even bij U langs om

Uw belevenissen op papier te zetten

(ons adres vindt U op pagina 4 van

deze Korhaan).

En als er soms leden zijn, die met

het redactiewerk willen helpen, dan

kunnen zij ook op dat zelfde adres

terecht.

Laten we proberen om met elkaar een

mooie, aantrekkelijke en interes-

sante Korhaan te maken.

KI.

Het heeft nogal even geduurd, maar

eindelijk is het dan zover. Er is

weer een Korhaan verschenen. Het is

allemaal wat later geworden, als

dat de bedoeling was. Er zijn wat

tegenslagen geweest, die ik U naar
niet zal noemen.

Zoals U wellicht al vernomen zult

hebben gaat de Korhaan voortaan wat

minder verschijnen. De oorzaken,
welke hiertoe hebben geleid, liggen

voor een belangrijk deel bij de le-

den, Wat die oorzaken zijn, zal ik

U noemen.
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