Lkol Edwin Saiboo, hoofdredacteur
De wereld verandert en dat betekent met je tijd meegaan. Voor Intercom anno 2014 een nieuwe lookand-feel. In gewoon Nederlands: een nieuw uiterlijk! Jarenlang heeft Intercom zich onderscheiden
in vorm en inhoud en de formule 2002-2014 had best nog even mee kunnen gaan. Toch heeft de
redactie daar niet voor gekozen. Gekozen is voor een nieuwe en naar wij hopen een verfrissende en
meer speelse lay-out (opmaak), die extra uitnodigt tot lezen.
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Afscheid kolonel Frank Peersman

bij het faciliteren van Intercom, door de jaren heen

In deze Intercom gepaste aandacht voor de dienst-

en zeker nu bij de ontwikkeling van deze nieuwe

verlating van onze (vice-)voorzitter kolonel Frank

Intercomformule.

Peersman. Door de jaren heen een steun en toeverlaat voor de redactie van Intercom. Frank bedankt!

De staat van de Verbindingsdienst
Ander periodieken zijn Intercom reeds voorgegaan
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