Eastco

Magalies
‘n Skoonseun so reg na enige
Skoonma se hart. Kyk hoe mooi
word die bril op gepas.
Dankie Ma se SEUN

VRYDAG
Na ‘n lang week van harde
werk kon die Riffies nie
wag om klaar nes geskrop
te kry en die naweek te
begin geniet nie. Van die
gelukkiges onder ons het
al van Donderdag af
begin rus. Na Boekevat
het almal die laaste
Baie dankie aan Elize, Johan,
Olga & Piet vir die lekker
Boerewors rolle Vrydag aand
dit wonderlik om te weet die
kos is gereed nog voor jy klaar
op geslaan het en dan het die
kas ook nog ‘n hupstootjie gekry
met julle skenking. Julle is ware

dingetjies reg gekry en
toe begin die kuier.

Saterdag

Piet begin die dag vir ons op die
regte manier...

Die groot Put-Put “game”
… en die jongspan wil net sing.

Groot en klein speel lekker saam

Baie trots op sy goeie puitjie.

So lyk ‘n wenspan!

Saterdagaand Saambraai.
Al wat Riffie is maak gereed vir
‘n braai soos min, maar ons
moes net eers met die Rugbymanne die tyd uitklaar. Almal
dink net rugby en braai en
vergeet om die natuur ook
inberekening te hou.
Dis slaai maak en brood smeer
en toe die Bokke en die Ref.
klaar die manne lekker warm
onder die kraag gehad het toe
begin die kuier. Almal was net
mooi op dreef toe gebeur dit!
Ons eerste lentereën van die
jaar en doen dit sommer
behoorlik...

... Baie dankbaar en druipnat is
almal terug woonwa toe. Dit was
seker die kortste saambraai in
die geskiedenis van Goudrif
maar dit was lekker.

Ons luister na die oggenddiens oor
die radiio en wat ‘n mooi boodskap
was dit nie.
Na die diens is ons gou-gou terug
wa toe om ‘n drink dingetjie te kry
en ons voor te berei vir die pret wat
saam mat elke kampafsluitings
vergadering gaan.
Ouma Lilly was die boetebessie
maar moenie dink sy het nie ook
deur geloop nie Oupa Robbie het
haar lelik “gedrop” omdat sy met
pantoffels kerk toe gekom het.
Johan en Bettie Fouchee ontvang
plaatjies: vir 350 nasionaal, 240
streek.
Johan en Elize van Wyk ontvang
plaatjies vir kampkommandante en
Seniorburger. Oupa Robbie en
Ouma Lilliy Seniorburger. Die
sterretjies van die naweek die
dogtertjies wat so soet was.

Boetes is uit gedeel vir ‘n groot
verskeidenheid “oortredings” van
honde sonder hulle kalmeerpille tot
‘n skelm ietsie by dames se koffie.

Die Heks én die Spanner gaan na
een wa. Die voorsitters paar weet
hoe om ‘n voorbeeld te stel. Well
done Chris en Marinda.
Baie dankie vir ‘n heerlike naweek
ons maak weer so!

