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Van de redactie
Van meerdere zijden kreeg ik de complimenten met de MIR 42. De eerlijkheid gebied mij te
vertellen dat het zeker geen soloprestatie is geweest. Velen hebben mij gevraagd en ongevraagd g eholpen, daarvoor mijn dank. Zij mogen er van overtuigd zijn dat ik nog meerdere
keren bij hun op de virtuele stoep zal staan.
Wat mag er deze keer verwacht worden, inderdaad zoals de titel pagina reeds vermeldt, het
accent ligt toch weer op passerdozen. Een boeiend onderwerp waar Guus Craenen blijk
geeft dat hij naast Nestlers ook daar veel kennis van heeft.
Harrie geeft deze keer een boeiend overzicht van de diverse tekenpennen. Saillant is dat
veel van deze pennen nog door mij in de praktijk zijn gebruikt, dus zo oud zijn die pennen
nou ook weer niet.
En uiteraard heeft onze voorzitter er weer een lang weekend aan besteed om ons te informeren over van alles, zoals de IM2007, zijn bezoek aan Gent etc.
En uiteraard nog veel meer.
Nu iets anders, als ik met de MIR bezig ben wil het vo orkomen dat er op bepaalde pagina’s
een beetje ruimte over blijft. Dat is eigenlijk zonde. De vraag dringt zich dan op hoe kan je
die ruimte zinnig gebruiken. Het idee kwam bij mij op om daar advertenties van de leden te
plaatsen. B.v. in de vorm van
“Gevraagd een betonlat fabrikaat Nestler No: 43. systeem Hoffman.
Leo D. de Haan
Enz.”
Gaarne reacties.
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