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Gebied Oosrandia se jaarlikse Gebiedskamp is die naweek van 24 - 26 Februarie 2012 by Koppi-

sol gehou. Dit is altyd ‘n baie lekker kamp want daar sien mens weer ander lede van die Gebied en 

so word daar lekker gekuier. Die Senior Burgers kom dan ook van die Woensdag af bymekaar en 

hulle kuier lekker saam met mekaar. Die naweek neem ook die tema in van ‘n kermis wat Sater-

dag oggend gehou word om sodoende fondse in te samel vir elke streek se kas. Daar is ook die 

gebruiklike pretloop/draf wat die Saterdag oggend gehou word. Daar is ‘n trofee verbonde en 

Elandsrand het hom dan ook die afgelope drie jaar verower. Baie geluk julle ons is trots op die 

wat deelgeneem het. 

 

 

Die deelnemers besig by die inskry-

wings voor die pretloop/draf begin. 

Brian ons voorsitter verduidelik die reëls. 

Die deelnemers staan gereed om 

weg te spring, almal lyk lekker 

ontspanne. 

Kevin en Wikus van Zyl kom by die 

wenpaal aan. Kevin was dan ook die al-

gehele wenner van die seuns afdeling. 



 

Mieke en Lize kom by die wenstreep aan.  

Mieke is dan ook die algehele wenner in die 

dogters afdeling en Lize het tweede gekom. 

Jannie kom by die wenstreep aan, hy was die 

eerste man van Elandsrand wat ingekom het. 

Nico en Alet kom by die wenstreep aan kyk 

net hoe hard probeer Nico. Alet was dan 

tweede in die dames afdeling. 

Lorraine en Nico kom by die wenstreep aan 

kyk net hoe ondersteun hulle mekaar. 

Lorraine was derde in die dames afdeling. 

Letesha en Willie kom by die wenstreep aan , 

ai Willie was dit groot inspanning. Swannie kom by die eindpunt aan. 



 

En daar kom Hennie en Denise ook aan, 

welgedaan. 

Daar was ‘n goue, silwer en brons medalje 

vir die wenners en dit is geskenk deur     

Letesha en Willie. Baie dankie julle. 

Die medaljes, die trofeë en die hamper wat een 

van die deelnemers kon wen. Die hamper is deur 

Nini geskenk, baie dankie vir jou. 

Die kampkommandante vir die naweek was 

die voorsitters van elke streek en die gebieds 

voorsitter. 

Edith ontvang die trofeë namens Elands-

rand want ons het hom weer gewen. 

Al die deelnemers aan die pretloop/draf se 

name is in ‘n hoed gegooi en Swannie was die 

gelukkige wenner van die hamper. Mooi ge-

doen Elandsrand ons het alweer amper alles 

gevat. 


