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Van de redactie 
 
 
Een MIR maken, het lijkt zo simpel, geloof me de werkelijkheid is anders.  
Mijn voorganger had zo z’n eigen ideeën over van alles en dacht dat hij een opvolger had 
gevonden en benoemd die dat klakkeloos zou overnemen en bovendien van alles wist. Nou 
mis dus, het was een stevig karwei en volgens meerdere deskundigen gebaseerd op een 
programma dat daar nou niet direct voor ontwikkeld was. 
O.K. alle begin is moeilijk en dus vraagt deze redacteur (op proef) daar begrip voor en 
verontschuldigt zich op voorhand voor het voorliggende product. 
Wat vinden we in deze MIR?  Kort gezegd van alles, lees hem en je weet alles. 
Om toch in de traditie te blijven; 

- een forse bijdrage van de VOORZITTER, 
- ondermeer over Slidecharts met een oproep tot actie, 
- Harrie kan het ook (gelukkig) niet laten en vertelt over zijn passers enz. 
- Info over de  IM 2007, 
- Verslag over de huiskamer bijeenkomst bij Ronald van Riet en Chris Hakkaart, 
- Verslag van de resultaten van de enquête inzake de Alro’s 
- Interview met Nico over Loga, 
- Een artikel over cijferborden, jawel, weer van onze zeer productieve  voorzitter. 
- En een artikel uit het Reformatorisch Dagblad. 
-  

Deze MIR is opgezet met als lettertype ARIAL, korpusgrootte 11, links en rechts lijnend. 

 
 
 


