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Volgend jaar zal de IM meeting voor de
derde keer in Nederland worden
gehouden.
Aan de voorbereidingen wordt al een
jaar gewerkt door IJzebrand, Gerard,
Thomas, Chris en recent ook Otto. Er
zijn in die afgelopen tijd diverse
mogelijkheden onderzocht. Dat heeft
erin geresulteerd, dat er een (voorlopig)
programma is opgesteld, zoals dat in de
bijgaande folder is vastgelegd.
De datum is aangepast, en nu vastgesteld
op vrijdag 19 en zaterdag 20
september 2003.
De eerste dag zullen we in Breukelen
vertoeven, waar iedereen in hetzelfde
hotel kan verblijven.

presentaties over dit merk ook een grote
tentoonstelling opgesteld zal worden.

Zaterdag gaan we naar Amsterdam, naar
het Energetica Museum, een locatie die
past bij het onderwerp.
Op vrijdag middag en zaterdag ochtend
zal een aantal interessante lezingen
worden gegeven, door zowel
Nederlandse als buitenlandse sprekers.
De zaterdag middag zal geheel in het
teken van UTO staan, waar naast
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Ook aan het partner programma wordt
veel aandacht besteed. Op zaterdag zal er
een speciale excursie zijn naar historisch
Amsterdam en zal een aantal bijzondere
panden worden bezocht. De rekenliniaal,
geboren in de zeventiende eeuw, stamt
uit een periode dat Amsterdam zijn
grootse ontwikkeling doormaakte. Daar

Wat we wel vast kunnen verklappen is, dat het
de bedoeling is dat iedere deelnemer een zeer
interessant pakket rekenlinialen zal krijgen,
dat meer waard is dan de inschrijvingskosten,
nog los van het feit dat ze niet op de markt
verkrijgbaar zijn.
We gaan er eigenlijk van uit dat nagenoeg alle
Kring leden op de IM2003 aanwezig zullen
zijn. In enkele dagen kunt u veel leren en
meemaken op het gebied van rekenlinialen.
Daarnaast ontmoet u weer uw medeverzamelaars uit Nederland en het buitenland.
Op de IM2002 hebben we reeds reclame
gemaakt en de interesse aldaar was zeer
bemoedigend.

willen we met het partnerprogramma op
inspelen.
Voor de deelnemers en partners wordt er
een diner georganiseerd met een speciale
verrassing die we nog niet verklappen.
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Mag ik een ieder vragen er in zijn omgeving
reclame voor te maken. We zullen er
gezamenlijk aan moeten werken om het
succesvol te maken. De folder kunt u zelf
kopiëren en verspreiden. Zonodig kan ik er
nog een aantal opsturen.
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