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En so begin ‘n nuwe jaar met nuwe dinge en nuwe opgewondenheid!  Vyf 

Goudrifgesinne het heerlik saamgekuier en die naweek ten volle geniet. 

 

                                                                   Jannie & Kotie het as 

kampkommandante opgetree en 

Vrydagaand sowel as 

Saterdagoggend baie mooi gepaste 

boodskappe gebring tydens 

boekevat.  

 Hulle het ons ook net na ons 

aankoms getrakteer met heerlike 

vetkoek en maalvleis vir aandete uit 

hulle eie sak. 

                                                                                                            



Saterdagoggend het almal saam ontbyt genuttig waarna Annette, haar dogter 

Annelien en kleindogter Tillie, die roomysfabriek gaan opsoek het.  Dit was tog 

te lekker toe hulle ons kom verras het met roomys en poeding. 

Saterdagmiddag het Annette se ander dogter Sonja, ook by ons aangesluit, 

betyds vir die middag se kapperjolle, “Musical Balloons”.  Dit het darem vir jou 

‘n groot pret afgegee! 

                                   

 

 

 

 

 

Jannie moes soos ‘n hasie spring en op ‘n 

ander tydstip het hy soos ‘n leeu gebrul, sy 

gunsteling dier.  Albei het hy baie goed 

reggekry, tot groot vermaak van almal. 



Sonja moes ‘n “shooter down” , Rina en 

Annette moes op een beentjie spring en 

Elizet se poging om te joedel het maar 

krom en skeef uitgekom.   

 

‘n Opdrag wat Elizet byna heeltemal 

onder gekry het, was die vyf 

marshmellows op een slag in die mond en 

om dan te probeer praat!  Haar mond is 

te klein daarvoor. 

 

 

 

Dankie Kotie vir al jou moeite en 

vindingrykheid, ons het dit baie geniet 

en baie lekker gelag. 

 

Voor donker Saterdagaand was die braaivleisvuur al aangesteek en het die 

klomp vrouens lui-lekker gekuier terwyl ons flukse mans die vuur dophou. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Vleisbraai is ‘n ernstige saak, maar 

daarna kan mens uitspan om die 

kampvuurtjie –  altyd ‘n wenner. 

 

 

 

 

 

 

Jannie het die oggend gespog met skilpadjies en die aand vir ons geleer hoe 

lekker is skaapstertjies oor die kole gebraai. 

 

Mens kan natuurlik kies om te  skuil agter die seile as die aandwind bietjie koel 

is… 



Sondagoggend se boekevat is deur Elizet gelei met ‘n baie treffende boodskap 

en lesse uit die geskiedenis van Josef.   

Tydens die afsluiting is Annette net weer 

verwelkom aangesien die ander lede nie by 

die vorige kamp was toe sy ingehuldig is 

nie.  

Jannie en Kotie is bedank vir hulle 

uitstekende rol as kampkommandante. 

 

 

 

 

 

Rina oorhandig aan Annette die heksie             

besem omdat sy ons jaloers maak met al 

haar kinders wat saam gekom het.  

 

 

 

Annelien, Bettie, Johan, Kotie en Elizet pronk met 

hulle boetes! 

 

 

 



Nog is dit het einde niet!  Na ‘n smullekker hoenderpotjie, spring almal weer in 

om skottelgoed te was en op te ruim.  Vele hande maak ligte werk. 

 

As dit rustig raak, kom wei die bokkies van die oord om die 

waens en kom kyk hulle of daar nie dalk ‘n hand uitgesteek word 

met iets lekkers nie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIS DIE LEWE! 


