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Die naweek het begin met 28 woonwaens 

wat die saamtrek bygewoon het. Die 

hamburgers wat die kampkommandante 

Vrydagaand verkoop het, was baie heerlik. 

 

 

 

 

 

 

Saterdag oggend terwyl dagbestuur hulle 

vergadering gehou het, het van die ander 

lede die “Nan Hua Temple” net buite 

Bronkhorstspruit gaan besoek. Ons het ’n 

gids gehad wat ons deur die tempel geneem 

het en dit was baie interessant. 

 

 

 

Saterdagaand was die gebruiklike kroning van 

die babas van die naweek. Eers moes al die 

nuwelinge voor almal verskyn en vir ons ‘n 

baba item lewer. Daarna is daar deur middel 

van eliminasie die baba’s aangewys. 

 

 

 

 

Martiens en Betsie word aangewys as die 

baba’s en hulle doeke word aangesteek deur 

Jurie en Susan Pretorius. 

Alex, Willie en Pieter besig om die “patties” 

te braai. 

Hier is die lede besig om hulle “burgers” te 

bou. 

 

Groep foto van die lede wat die uitstappie 

bygewoon het. 

Ons nuwelinge was Mel en Lettie Ueckerman, Alida 

en Fanie Venter, Betsie en Martiens Joubert, Willie 

en Lenie Lubbinge en Seef en Susan Delport. 



 

Ons het heerlik geëet aan die kos wat die 

kampkommandante vir ons voorberei het. 

Baie dankie ook vir die mooi versierde tafels 

vir die geleentheid. Verder kon ons nie die 

aand afsluit deur nie eers heerlik op die 

musiek wat verskaf was te dans nie. Moeg en 

baie warm is ons later terug woonwaens toe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sondagoggend het almal wees fris en vars 

gevoel na die jolyt van Saterdagaand, ons 

hoop nie die mense was te seer en styf nie. 

Jurie Dreyer het vir ons die erediens gely, 

waarna die afsluiting en bedankings gedoen 

is.  

 

Na die afsluiting het ons ’n heerlike 

gesamentlike “brunch” gehou en het ons  

onsself weer trommeldik geëet. Weereens 

wil ons net die kampkommandante bedank 

vir ’n heerlike rustige naweek. 

 


