
ELANDSRAND KAMP BY MONATENG MEI 2010 

Ons kan nie wag om te gaan kamp nie, want ons laaste kamp was die Presidente. Die meeste van 

die lede daag redelik vroeg die Vrydagoggend by die kampterrein op. Daar word oor en weer 

gegroet en die groot kuier begin. 

Die kampkommandante het vir ons heerlike sop en vetkoek gemaak vir die Vrydagaand en 

daarmee moet daar spanne opgemaak word vir die “quiz” wat gehou gaan word en wil almal hulle 

breek vir al die op en aanmerkings wat daar uitkom. 

Saterdag word ons lekker besig gehou met die krieket wat beplan is. Daar was spanne wat 

deelgeneem het en daar was darem toeskouers ook. 

Saterdagaand hou ons ’n lekker “cowboy” dans en word die tafels mooi gedek en die “oufits” word 

aangetrek, maar voor daar begin kan word met die dans moet daar mos eers rugby gekyk word, so 

sommer vinnig word daar ’n TV in die boma opgerig en kan almal saam die twee wedstryde kyk. 

Nadat almal se spanne gewen het, kan daar in alle erns begin word met die party. 

Sondag sluit streek Oosrand by ons aan vir ons erediens en word daar op gepaste wyse die naweek 

afgesluit. Die wat nie so soet was die naweek nie moes maar diep in hulle sakke steek om al die 

boetes te kon betaal. Na afsluiting word daar weer gegroet tot volgende keer. 
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Redaksie 

    

Piet, Dana, Doreen en Jannie geniet die sop.          Van die spanne tydens die “quiz” 



    

Hennie in aksie tydens die krieket.          Die spanne wat nog moet deelneem geniet die spel.    

 

     

Brian(speler van die dag)  in aksie tydens die krieket.                Lede kyk ernstig rugby voor hulle begin party. 

 

    

Piet en Dana met sy “hangman”.                                                 Die lede wat aangetrek het kry almal pryse. 



       

Mike word “gehang” omdat hy nie wou aantrek nie.                  Die span wat tweede gekom het, die Silvers. 

     

Die wenspen.                                                                     Charmaine, Hennie, Trevour, Lynette, Merlene en Brian       

                                                                                              was die kampkommandante vir die naweek.                     


