
 

20 lede en 1 besoeker daag op vir hierdie, ons laaste saamtrek vir 2009.  Dit 

is ook ons gebruiklike Kerskamp en heelwat oupa‟s en ouma‟s se kleinkinders 

is daar om die geleentheid by te woon.  Dié wat onthou het, het hul 

woonwaens met kersliggies versier vir die kersliggie kompetisie wat ook „n 

instelling geword het. 

Oom Danie en tannie Erica het ons, genooi vir „n interressante ete wat “two-

pan” genoem word.  Elkeen het sy eie pannetjie en brandspiritus stofie waarin 

jy repies hoender, biefstuk, gesnipperde groente en selfs plaatkoekies kan 

bak.  Ongelooflik hoe vullend so „n tipe ete kan wees. 

 

 

Tannie Erica besig om seker te 

maak alles is op die tafel wat nodig 

is vir die ete. 

 

 

 



Sonette en tannie Erica besig om die 

eerste rondte gaar te maak!!! 

 

 

 

 

 

Johann lees die Kersverhaal terwyl „n 

klompie van die kinders om hom sit.  

Hierdie een maatjie wonder egter 

wanneer die oom met die rooipak 

gaan opdaag en wat daar in sy sak vir 

is.  Was ek regtig soet gewees die 

jaar? 

 

 

 

Oupa Hennie en sy kleindogters sit 

en wag ook in spanning op 

Kersvader se aankoms!!!!! 

 

 

 

 



Kersvader se rendiere het gestaak en hy moes toe 

te voet by die Kersboom opdaag. 

 

 

Waldo sê hy is 

nog nie te groot 

vir Kersvader se 

skoot of vir 

pakkies nie! 

 

 

 

 

 

 

Na afloop van die  kinders se 

partytjie het vriende gesellig om die 

braaivleis vure vir oulaas gekuier. 

 

Soos gebruik is daar die Sondag 

oggend weer die gebruiklike 

aansporings oorhandig. 

 

Dit was ook vir Klein Karoo „n voorreg om erelidmaatskap aan oom Danie en 

tannie Erica te oorhandig. 

 



 

Oom Danie besig om vir Karl-Heinz 

te bedank vir die groot eer wat hulle 

te beurt geval het.   

 

 

 

 

 

Daar is wel „n traan of twee weggepink tydens die oorhandigings. 

 

Arno en Magdaleen du Plessis en Arno 

jnr is ingehuldig as nuwe lede tot Streek 

Klein Karoo.  Hier lees Arno die erekode 

van SAWA voor.  Baie welkom julle.  

 

 

 

Kampkommandante vir die naweek, Johann en 

Shirley Coetzee.  Baie dankie vir die pragtige 

Kersboomfunksie wat julle hanteer het. 

 

 

 



Johann oorhandig „n SAWA oord aanprysings 

bord aan John Umbrilio die oordbestuurder 

van Pine Creek.  John het Klein Karoo 

bedank vir hul getroue ondersteuning aan 

die oord die afgelope klompie jare. 

 

„n Geseënde feesgety word almal toegewens. 

Tot ons volgende  saamtrek.......... 

 


