
 

Te gou het Januarie 2011 aangebreek en was die Boendoe saamtrek agter die rug, die wat moes 
werk weer in die tuig, kinders terug op die skoolbanke en studente op Universiteit.  Daar is met 
groot verwagting uitgesien na die Hartenbos saamtrek oor die naweek 28 tot 30 Januarie 2011 sodat 
daar opgevang kan word met nuus en nuusbrokkies van die laaste saamtrek in November 2010. 
 
Etta de Villiers verras ons almal deur met ‘n klein Tiny Sherpa daar op te daag – haar kamp lus was 
net te groot om nie deel van hierdie Sawa-gesin te wees nie – mooi so Etta, ons is trots op jou.  Meer 
oor Etta en haar Sherpa in die Jongensfontein terugvoer.   
 
Die voorsitter kon nie hierdie saamtrek mee maak nie aangesien hy oppad na Argentinië was weens 
werksverpligtinge.  Hy was gelukkig net vir 10 dae daar gewees – vroulief het darem ‘n bederfie van 
Argentinië gekry na sy terugkeer. Ons het dus nie die saamtrek bygewoon nie. 
 
Johann het die leisels baie mooi hanteer gedurende die naweek se verrigtinge – baie dankie Johann. 
 Die saamtrek het die baie mooi bywoning van 41 woonwaens tot gevolg gehad.  33 Klein Karoo lede 
en 8 besoekers daag op.  Ons verwelkom ook vir Johan en Loret Grobler wat van streek Pretoria vir 
die eerste keer saam kom kuier sedert hulle na ons toe oorgeplaas is en Johan en Loret ontvang toe 
ook hul Klein Karoo snor Sondag oggend. 
 
Johan en Loret Grobler – ontvang hul Klein Karoo snor.  Baie welkom. 

Soos gebruiklik is daar ook weer aansporings uitgedeel. 

 

Louis en Marie Fivaz – 40 

Streeksaamtrek 

 

 

 

 

Joe en Berta Conradie – 75 Algemeen 

 

 

 

Pieter en Magda van Wyk – 100 Algemeen  



Ander Klein Karoo Lede wat ook toekennings ontvang het gedurende die naweek saamtrek is: 

Dup en Kotie du Plessis – 50 Streek 

Joey Nordje – 140 Streek 

Pieter en Joey Endemann – 150 Algemeen 

Vollie en Erica Volbrecht – AJV toekenning wat nog nie aan hul uitgedeel was nie.   

 

 

Carl en Ria Labuschagne – ons kampkommandante vir die 

naweek. 

 

 

Ons sê baie dankie aan Dries Bruyns vir die paar foto’s wat hy vir ons geneem het. Ons gebruiklike 

fotograaf was nie daar nie. 

Baie dankie aan ons kampkommandante vir die naweek se reelings. 

 

 


