De Kampkrant 5
Enthousiaste Wethouder Van der Geest van
Gemeente Nunspeet op bezoek in het kamp
De uitnodiging die de Stichting
aan het Gemeentebestuur van
Nunspeet heeft gezonden om een
bezoek te brengen aan het kamp
werd gehonoreerd met de
aankondiging dat we op woensdagochtend Wethouder van der
Geest zouden mogen verwachten.
De wethouder werd rond de klok
van 11 uur gesignaleerd en onder
het genot van een kopje verse
koffie bijgepraat zoals dat heet.
Aangetrokken door de achtergrondgeluiden van dremels en
andere randapparatuur op de

snel in de richting van de ons zo
bekende modelvliegtechnieken
getrokken en daarheen verlegd.
Op enthousiaste wijze werden in
rap tempo vele vragen op een aantal kampdeelnemers afgevuurd
waarop verbazingwekkend kundig
werd geantwoord. Vervolgens
dirigeerde Rob en Paul iedereen in
de richting van de hei om het
vliegbedrijf te gaan bekijken.
Joris, Robin en Paul gaven een
indrukwekkende demonstratie met
een drietal uiteenlopende elektromodellen. De wethouder toonde

maakten.
Toch kon hij maar geen genoeg
krijgen van onze vliegtuigen en hij
wilde dan ook graag in de middag
terugkomen om op het veld van de
VMVC de verrichtingen van de
motorvliegers te bewonderen. Met
name de crash van Joris maakte
indruk. De redactie kan u mededelen dat deze crash uiteraard
achtergrond in De Onderhil werd zich zeer verheugd vanwege het genomineerd is voor de ‘Crash
de aandacht van het gesprek al weinige geluid wat deze toestellen Van Het Kamp’.

Het weer
Morgen verwachten we aan het
eind van de dag eenbuitje.
Eindelijk verfrissing. Verder
wordt het zo’n 20 tot 25 graden en
gaat het harder waaien, 6 tot 6
meter per seconde. Dat betekent
dus dat de Fun Fly-ers het extra
zwaar zullen krijgen.
Na het kamp wordt het overigens
weer warmer, zodat iedereen die
na het kamp nog wat te vliegen
heel heeft weten te houden de verslaving door kan zetten op de
eigen vertrouwde vlieglocatie.

