mooie ambities,
maar wie gaat
dat betalen...
Lkol Edwin Saiboo, hoofdredacteur
Intercom in een nieuw jasje gestoken, dat hebben we geweten. Namens de redactie wil ik
iedereen bedanken voor alle mooie en opbouwende woorden die wij hebben mogen ontvangen.
Diverse suggesties ter vergroting van de leesbaarheid zijn al in deze Intercom toegepast. Oordeel zelf en weet dat de redactie uw suggesties ook nu weer verwelkomt. De VOV, op haar beurt,
verwelkomt een nieuwe opperofficier.

Bevordering tot opperofficier
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dering is altijd bijzonder en deze bevordering is een

productieketens kunnen alleen tot stand komen als

beetje extra bijzonder omdat de Verbindingsdienst
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ke internet kan iedereen tegen gelijke condities zijn

dagelijkse tolheffing, een bit-tax, invoeren op ‘onze’
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deze Intercom, waar het allemaal begon, een afslui-
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