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Nachtelijk zwamuurtje
Wat doe je zo na twaalven in de
Onderhil, behalve bouwen etc ??
Jawel, gezellig een biertje en wijntje drinken en vooral slap ouwehoeren. Gisteravond was het thema "
borstelloze tandenborstels" Nou ja
hoe kom je erop ?? Simpel, via
kiepmomenten. Nou wat zijn dat
dan wel zult U zich als lezer afvragen ?? Dat kost een heel boekwerk
op uit te leggen maar professor
Harry kan je er alles over vertellen
en heel goed uitleggen wat ermee
bedoeld wordt
Maar nog even terug naar de
tandenborstels. Die wat wij

bedoelden: de borstelloze dus,
zijn te koop bij de Makro maar
voor een borstel ten behoeve van
het betere handwerk kan je voor
veel minder ook al bij de ALDI
terecht. Waarschijnlijk zal LIDL
zich ook wel in het borstelgewoel
gaan mengen.
Als er eventueel nog enthousiaste
elektro bouwers zijn, John zoekt
een tandenborstel met een
borstelloze motor die traploos
regelbaar is. In combinatie met
een 18 cels accupakket is dit voor
John een nieuwe uitdaging om de
tanden goed schoon te krijgen.

Robin Janssen wint Concours d’ Elegance
Geen kamp zonder Concours
d’Elegance. Op zondagochtend
werd de eerste officiele wedstijd
gehouden van het Nationaal
Modelvliegkamp. Alle toestellen
werden uitgespreid over het nabijgelegen grasveldje. Uiteraard
wekte dat de belangstelling van
menig campingbezoeker.
De deelnemers aan het kamp
moesten allemaal hun voorkeur
uitspreken over de modellen en
hieraan een, drie of vijf punten aan

toekennen. Het was toegestaan op
de eigen kisten te stemmen.
Na een spannende puntentelling
bleek dat de voorkeur uitging naar
de grote blikvanger van Robin
Janssen, zijn Extra 300. De trotse
winnaar ont-ving uit de handen
van de jarige Peggy een mooie trofee. De overige deelnemers
moesten jaloers toezien op de drie
zoenen die daarbij gepaard gingen. Volgende keer weer een
kans...

Solo
Behalve over tandenborstels
ouwehoeren werd ook weer
getracht om het wereldrekord
frikandellen eten te verbeteren.
Laurens Thomas probeert hierbij
alles en iedereen de loef af te
steken en de kroon te spannen
maar waarschijnlijk was dat om
alle aandacht van de dag van
morgen af te wenden want dan
zou HET gaan gebeuren: zijn
eerste solovlucht. Bij het sluiten
van de Onderhil zag het er niet
bepaald naar uit dat dat ook zou
gaan lukken want de lichamelijke
gesteldheid van Laurens wees
eerder in de richting van een
dagje het bed houden dan van een
dagje vliegen in Elspeet.
Wordt vervolgd..

De frikadellenteller
De frikadellenteller is gisterenavond blijven steken op 87.
Laurens bleek niet geheel in vorm
en zorgde voor teleurstelling
alom.
Nu er oregano is voor de tosti’s
hoop de leiding dit snackje in populariteit te doen laten toenemen.

