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Met die gemurmel van die rivier in die agtergrond, kuier ons groepie, Johan & 

Bettie, Sam & Hettie en Elizet en Joanita en die twee brakkies, Pumba en Kiara tog 

te lekker.  Die lowergroen gras en ruie bome, netjiese ablusie en swembaddens is 

alles ‘n lus vir die oog. 

Vroegaand word die braaivleis 

vuur aangesteek en word 

allerhande “fancy” disse 

voorgesit.  Vrydag het Elizet en 

Joanita gesorg vir toeklap 

pizza’tjies en Saterdag het ‘n 

potbrood die lig gesien.  Selfs 

poeding is nie agter weë gelaat 

nie! 

 

 



 

Saterdag oggend nadat 

Elizet die ‘boekevat‘ 

waargeneem het, het Hettie 

ons bederf met die 

allerheerlikste sakkie-

omelette, maar moenie 

vergeet van die gebraaide 

Halloumi kaas nie! 

 

Die res van die dag is daar 

gekuier, gerus, balle geslaan, 

wandelings langs die rivier 

geneem, maar die swembad 

het ons nie hard genoeg 

uitgenooi nie. . .   

So in die kuier lyk Joanita of sy 

op die wiel sit en perdry, maar 

aan die ander kant van die 

toue is die twee brakkies wat 

weer ‘n maatjie sien! 

 Hettie laat nie die kans verby gaan om 

die bene ‘n bietjie bruiner te kry nie! 



 

Saterdagmiddag wys Joanita ons hoe om 

kersboompies te maak uit ‘n kolwyntjie, lekkertjies, ‘n 

‘sugar cone’ en versiersuiker.  Sy spog hier heel trots 

met almal se pogings. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

‘n Wandeling langs die rivier is baie lekker vir al die 

baie hondjies wat mag saam kamp, maar vir afkoel is 

daar net een oplossing:  Hulle moet natgegooi word!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Sondagoggend, na die boekevat, is die 

kampafsluiting gehou.  Tydens die 

geleentheid, is Sam & Hettie amptelik 

ingestel as nuwe Goudriflede.  Dis vir 

ons lekker om julle saam met ons te hê! 

Sommer op sy eerste 

amptelike kamp as lid, 

verdien Sam stylvol ‘n 

boeteplaatjie. . . 

 

 

 

 

 

 

Dankie vir ‘n lekker kamp Elizet, jy 

het jou goed gekwyt van jou taak 

as kampkommandant! 

 

 

 

 

 

 

VREEDSAME GENOT SAAM MET 

VRIENDE. 


