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Hierdie jaar het ons maar besluit om die geheime saamtrek so ‘n bietjie uit 
te los en het vinnig op Pearson Park besluit.  Die oord is opgeknap en ons 
was aangenaam verras.  Baie dankie aan die bestuurderspaar wat al die 
moeite vir ons groepie gedoen het. 

Vrydag daag die woonwaens die een na die ander op.  Op die einde is ons 
darem 26 gesinne bymekaar en die groep het hulle gate uit geniet.  Die 
weer was maar koud, maar die gees was warm en so ook die water in die 
badkamers!! 

  

Die aand hou die uwe die Boekevat en sluit die winter af met Joël 2 en deel 
die lente se nuwe moed met die Sawanante.  Koud, maar die vure brand 
hoog en almal kuier lekker.  Daar word selfs ‘n ou grootte uit die see 
gehaal. 

Saterdag is dit maar koud en die wind roer so bietjie vinniger as gewoonlik.  
Tog geniet almal die heerlike dag van kuier en gesels en bootry.  Party is 
baie opgewonde en klim vinnig af terwyl die boot nog ry!!  Blabsie moet 
kennis neem. 



  

 

Saterdagaand saai Judy Botha vir ons die saad in ons harte en deel 
lekkertjies uit.  Wat ‘n voorreg om elke keer kos vir mens se siel te kry by 
die Boekevat.  Die vure brand sommer hoog en almal kuier heerlik saam. 

 

Sondag is dit ‘n pragtige dag.  Die erediens in die kerk word bygewoon en 
Ds. Griebenouw maak ons gereed vir die fees wat nooit gaan ophou nie.  ‘n 
Treffer boodskap!  Die gemeentelede nooi ons vir ‘n koppie tee en eetgoed 
en die heerlikste poeding en hoenderpastei kan gekoop word. 

So kom die naweek tot ‘n einde en ons pak maar op en vertrek huis toe.  
Baie dankie aan almal wat daar was en die naweek saam met ons geniet 
het. 



Streek Toekennings: 
 

  
 
10 Streek : Auret & Annelie Morton 130 Streek : Johan & Karen 

Rautenbach 
  

 
 

270 Streek : Richard & Poppie 
Heyman 
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