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April kamp – Presidente Paasnaweek 
Die volgende gesinne het saamgekamp – Strydom, Van Niekerk, Botes en hul gaste. Die weer 

was heerlik en die nagte was nie te koud nie. Bronberg het die Boeresport aangebied vir 

fonds insameling. Die oord, Klipdraai is baie mooi en is beslis ‘n plek om in gedagte te hou vir 

toekomstige kampe. 

Kyk hoe lyk ons in die kerk! 

Sonsondergang by Klipdraai.                

Psalm 19:2     “Die hemele verkondig die heerlikheid van God. Die 

uitspansel getuig van die werk van Sy hande. “ 

__________________________________________________________ 

 

 
 

 

Boere …… 



 

                                                Toe kom die ‘Sports’                                                                                                                                         

 
 

 

 
Hier is ‘n paar Wenners van die Boeresport! 

 

 
Botes gesin en hul gaste.       /  Tafel is onder-dek met die Hefer’s. /    Van Niekerk’s van toeka. 

 

 
 

Baie dankie vir almal se hulp om die Boeresport ‘n sukses te maak! Spesiale dank aan die        

Niewenhuizen’s en Hefer’s wat vir die Saterdag deurgekom het.  

 



Daar was tyd vir ander goete…. Soos  

                                
Wanneer eet ons, Lief?                      Praat binne monds of met jou foon in jou mond. 

 

 

                             
Twee niggies kuier maar soek nog die twee nefies.          Johan, cutex Ta’Koba se groot-toon 

 

 

 

Tyd vir kamp vuur.                                            Familie liefde. 

 

 

 

Bronnies…………….                                                            

                                                 

 



                                                                       Toe kom die ‘SpOOk’ 

So word daar gesit om die kampvuur………. ‘n sekere gas, dink dit is 

Hettie se ‘niggie’ Carol-Anne en Rionet begin mos van ‘Scary Movies’ te 

praat. En glo my, daar word deeglike beskrywings en detail gegee.  

Daar word ook ‘n draai gemaak by die Ou Kempton Park Hospitaal se 

SpokieS, sommige wil daar gaan kuier om dit self te ervaar.  

 

Dit gebeur sonder om ander om die vuur te waarsku dat :  

 Die volgende kan sensitiewe kykers/luistaars ontstel 

 PG16 – Geweld en Onsin    

Sowat ‘n uur later …………  Die volgende foto’s spreek vanself: 

 

 

Sien julle dat sekere kinders hulle ore toedruk? 

Sien julle die spOOk op al drie die foto’s?  

Vir die wat nie daar was nie…..   die Botes se woonwa was omskep in ‘n 

slaap-saam-wa ….. daar word vermoed dat tot die spook/e saam gelepel le 

het.  



              MEI kamp –                     Bush Inn                       – Strydom’s en Luyt’s 

 

 

Tema van die naweek was waarskynlik…..    Raak bietjie ouer, want Rionet en 

Antionet het verjaar, toe raak julle bietjie rustig……… 

Niemand het oor die kamp uitgepraat nie.    

 

 



9-11  Junie                               BUSH INN                             Afrisaam-Musiek fees 

Wat ‘n lekker kuier daar by Bush Inn, voor jy nog die padkos uithaal stop jy al, net ‘n klip gooi buite 

Springs. Die Strydom, Hefer, Niewenhuizen en Van Niekerk gesinne het saam gekamp. Dit was bibber 

koud, Vrydag-nag  Saterdag vroeg-oggend, die tempratuur maar sowat -3 om 07h00. Vir almal wat 

die Fees gemis het, dit is ‘n moet, Bronnies gaan saam koud kry en Afri-saam in 2018.  

 

 

Camp–Bells het die naweek afgeskop.           Liani ‘mus’ niks.            Groter  as  grOOt  spOOk-asem               

 

Was dit koud? Miskien. Maar die gees by die Fees het opgemaak vir die koue!  

     Niewenhuizen gesin saam.  



 

 

Christiaan en Shirley sing saam.                  Roelf en Antionet nerie saam. 

Bronnies se eie Liani dans saam. 

                                    

Steve en Antionet  Afri-saam.           Rionet ons wonder saam..Who is your Daddy? 



15-18 Junie                             Weesgerus                             Gebiedskamp  

Bronnies word verteenwoordig deur die Strydoms, Hefers, Niewenhuizens en Van Niekerks. Dit is die 

Gebiedskamp te Weesgerus. Ons staan dubbel opgeslaan op staanplekke maar so voel niemand 

alleen nie, ons kuier lekker. Vir fonds insameling is besluit om boere-wors-rolle te verkoop en ons eie 

Master Chef, Antionet Strydom voorsien die heerlikste tamatie en uie sous.                                    

Dankie vir die lekker saam werk, saam braai en saam swem.  

        

Bronnies se Worsrol Braai! 

 

         

Is die bestelling nou vir een of vyf, tussen Esta en Roelf, kan julle besluit asb.  

 

 



Net vir die ander dames wat ook nie die meno gekry het nie, blykbaar is daar 

nou ‘n ‘PIENK’  besluit geneem!  

   Toemaar, moet glad nie sleg voel nie.  

En toe kom die manne om die braai gestap….. 

  Die ‘Bruin’ besluit?   

Albei die pienk/bruin baadjie memo’s is nog soek  …… Wees-ge-rus! 

 

Kom ons lag so bietjie ! 

 
Jannie kom by die huis en gee sy rapport vir sy pa. 
Pa baie ontsteld omdat hy 0 het vir Geskiedenis. 

Pa gaan skool toe om die onnie uit te trap. Hy vra toe die onnie hoe is dit moontlik om 0 te 
kry vir geskiedenis. 

Die onnie antwoord eerlik en se, "Meneer Jannie weet niks van geskiedenis nie". 
Ja se die pa maar dis mos onmoontlik om 0 te kry. 

Die onnie se toe, Jannie het nie eers geweet Jan Van Riebeeck is dood nie! 
Waarop die pa antwoord, ons kom van Brakpan, ons het nie eers geweet hy was siek nie! 

 

! Tot ons weer kamp ! 


