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Van de redactie 
 
Deze editie van de MIR staat uiteraard in het teken van de IM2007 die, zoals inmiddels bekend is, 
gehouden is op 14 en 15 september op twee locaties n.l. in Lelystad en Enkhuizen. In deze MIR vind 
U daar een verslag over en een terugblik. 
In deze MIR  zijn, opnieuw tot grote vreugde van de redactie, een aantal artikelen opgenomen over 
rekenlinialen, zoals b.v. de urineliniaal van d’ Ámbard. 
In de afgelopen periode kregen wij bericht dat Nienke Schuitema tot ons aller verdriet is overleden, in 
deze MIR vind u een in memoriam. 
Deze MIR geeft weer elc wat wils, dat dit geen prestatie is van de redacteur maar van de leden die de 
artikelen hebben geschreven en voor publicatie hebben aangeboden mag duidelijk zijn. Mijn dank is 
dan ook weer groot. Gaarne voor de volgende MIR weer zo’n prettig gemengd aanbod.  
In de vorige MIR heb ik bericht inzake het idee van IJzebrand inzake de dubbellijsten, daar is niet veel 
reactie op binnengekomen, gaarne alsnog uw reactie.  
 

Van de voorzitter               Chris Hakkaart 
 
Beste Kringleden, 
 
Inmiddels hebben we de IM 2007 achter ons. Als een van de organisatoren is het lastig er zelf over te 
oordelen, doch ik en vele anderen vonden het in alle opzichten geslaagd. Het organisatieteam heeft er 
de afgelopen 2 jaar veel werk aan gehad en ook veel plezier, en dat is niet voor niets geweest. Ook 
hier dank aan het organisatie team. 
 
De IM is een wezenlijk onderdeel van de Kring. Op de jaarvergadering worden hoofdzakelijk onder-
werpen van organisatorische aard, verslagen en toekomstige ontwikkelingen besproken. Aan de in-
houdelijke aspecten van rekenlinialen en rekenmachines komen we meestal helaas nauwelijks toe. In 
de MIR wordt wel veel aandacht aan inhoudelijke aspecten besteed in de vele goede artikelen van de 
leden. 


