
 

                                                     

 

                                                     

 

 

                        

 

 

                           

 

 

ELANDSRAND 

Elandsrand kamp by Malonjeni 19 

Willa en Joranie besig om lekker 
ontbyt te maak. 

Ons gaan mos kampkommandante wees by die Presidente en 
die lede het almal kom help om die geskenkies te 

Saterdag aand het ons ‘’n brood bak en pap
gehou en die beoordelaars is druk besig om die proe werk te 
doen. 

Sondagoggend het Jannie vir ons die erediens 
behartig en ’n baie mooi boodskap oorgedra.

Ons nuwe lede Brian en Liana en kinders Tristan 
en Schalk kry hul aansluitings koevert. 

           

                                                     

                                                     

                                                    

                            

Elandsrand kamp by Malonjeni 19 – 22 Maart 2010

Willa en Joranie besig om lekker Mike moenie so verbaas lyk nie, ons weet dit is nie 
jou gewone gholfstokke nie.

Die dames moes ook hulle slag wys met die 
gholf met ’n kinkel. 

Ons gaan mos kampkommandante wees by die Presidente en 
die lede het almal kom help om die geskenkies te maak. 

Saterdag aand het ons ‘’n brood bak en pap maak kompetisie 
gehou en die beoordelaars is druk besig om die proe werk te 

Saterdag aan het Jannie en Alet se kar skade opgedoen 
toe ‘’n “groot” bloekom tak om hom geval het, 
heelwat van die manne is wakker gemaak 
help om die tak af  te kry.

oggend het Jannie vir ons die erediens 
baie mooi boodskap oorgedra. 

Die kampkommandante vir die naweek was Louis en 
Melinda en hul kinders met Piet en Dana as hulp.

Ons nuwe lede Brian en Liana en kinders Tristan 

 

 

 

 

22 Maart 2010 

Mike moenie so verbaas lyk nie, ons weet dit is nie 
jou gewone gholfstokke nie. 

Die dames moes ook hulle slag wys met die 

Saterdag aan het Jannie en Alet se kar skade opgedoen 
toe ‘’n “groot” bloekom tak om hom geval het, 
heelwat van die manne is wakker gemaak om te kom 
help om die tak af  te kry. 

Die kampkommandante vir die naweek was Louis en 
Melinda en hul kinders met Piet en Dana as hulp. 


