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Pluvius op bezoek

Gelukkig hadden we op de laatste
dag van het kamp maar een bui. Dit
in tegenstelling tot de voorgaande
dagen dat het nog wel eens af en toe
droog was.
Jammer, we hadden het ons graag
beter gewenst maar Pluvius besliste
anders en dan is er maar een ding

mogelijk: berusten en aanvaarden!
Hoe dan ook, zo zie je maar weer dat
een worst naar Clara brengen of een
kaarsje opsteken ook al geen soelaas
biedt. We kunnen ons deze moeite
een volgende keer dan ook
gevoeglijk besparen.

Cadée Journaal

Berenvliegen succesvol

van Jeroen de Rijke. Verder waren
een tweetal leden van de ARMC met
een Big Lift en een Piper bereid
gevonden om de de capaciteit wat uit
te breiden, zodat lange wachttijden
voorkomen konden worden.

na wat foto's maken en een laatste
zwaai ging het de lucht in.
Na een veilige vlucht en zachte landing ontvingen de eigenaren van de
knuffels een heus vliegbrevet.
Met deze activiteit hebben we de
bewoners van Spelderholt, de aanwezige kinderen en niet in de laatste
plaats ons zelf een paar heel
plezierige uurtjes en een bijzondere
ervaring bezorgd. Hulde hiervoor en
vooral ook dank voor ieders inzet.

Gisteren was aan het begin van de
middag het veld gereserveerd voor
het z.g. berenvliegen. De bewoners
van Spelderholt en een aantal
kinderen uit de omgeving waren
uitgenodigd om hun allerliefste
knuffel een luchtdoop te gunnen.
De doopvluchten werden uitgevoerd
door de Funtana's van Christiaan Vis
en Robin Janssen en de Decathlon

Om half 2 werden de bewoners van
Spelderholt opgehaald door Rob en
Alex waarna het feest van start kon
gaan.
De knuffels werden veilig in de
cockpit van de modellen geplaatst en

Het is toch weer gelukt. Ook in dit
kamp heeft iemand - jawel, wie
anders dan FEDDE - moeten ervaren
dat de slogan "alcohol maakt meer
kapot dan je lief is" maar al te waar
is .
The day after zal Fedde nog wel een
poosje heugen. Dat is meestal het
geval als je het niet voor mekaar
krijgt om je maaginhoud binnen te
houden, toch ? Nou Fedde, het zal
wel weer goed komen hoor.

