
 

 

 

 

 

 

 

Wat „n voorreg om 3 saamtrekke namekaar by die gewilde oord te kon ontspan.  Finansiële 
“druk” op almal se sakke noodsaak ons om hierdie uiters gewilde oord vir ons Januarie saamtrek 
vir 2012 te gebruik, maar almal wat die saamtrek bywoon is dit eens, die weer speel saam en ons 
lede het hulself geniet. 

 

←Wat is dan 
nou lekkerder as 
„n sjampanje 
ontbyt terwyl die 
son so lekker 
skyn? 

→Lenie en 
Klasie aan die 
“braai” 

←Nico vermaak 
die jongklomp op die strand terwyl Bonnie en Brian 
toekyk!  Nico moes egter „n “boete” betaal want hy 
het nie seker gemaak dat daar veiligheidsmaatreëls in 
plek was nie! 



←Leon kyk 
ernstig dat 
die vleis 
gebraai 
word!  
Onthou 
Charmaine 
hou nie van 
gebrande 
vleis nie! 

→Is dit „n 

nuwe dans Deon en Pieter van Wyk? 

 

Daar word aandagtig geluister na die 
inhuldiging van ons nuwe lede! 

Karl-Heinz lees die “Erekode” aan 
Steyn en Drien Turvey voor. 

 

Johan en Loret Grobler verdien hulle 10de 
Streek saamtrek saam met Klein Karoo! 

 

 



←Jannie en Betsie Le Grange – besoekers van 
Brian en Elize.  Jannie en Betsie het „n 
klompie jare gelede vir Adolph en Waldo 
Karate afgerig! 

 

Vriende of vyande?→ 

 

←Pieter en Lenie “a moment in time” 

Andries en Hettie Kleyn – besoekers vir die 
naweek.  Hulle behoort aan die “Golden 
Oldies” maar sê SAWA Klein Karoo het meer 
lewe in hulle lede!  Andries het omtrent 
geskakel totdat hy die Sekretaresse opgespoor 
het om te kan verneem of hy kan kom saam 
kamp by die see.  Ongeveer een uur nadat 
Sonette al die nodige inligting aan Andries 
verskaf het, het hy en Hettie in volle vaart met die woonwa ingesleep!  Baie welkom julle twee 
ons hoop julle gaan nog vele saamtrekke saam met Klein Karoo beleef! 

Aansporings vir die naweek: 

Johan en Loret Grobler – 10 Streek by Klein Karoo 



Jan en Christie Willers – 30 Streek en 25 Algemeen 

Klasie en Rina Koekemoer – 175 Algemeen  

 

 

Baie dankie aan Klasie en Rina Koekemoer wat as Kampkommandante opgetree het vir die 
naweek! 

 

 

 

 

 


