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SAWA Willows Saamtrek:  
15 - 17 Februarie 2013 

 

Naweek nuus... 
Die jaar is al goed op dreef en almal het uitgesien na 'n heerlike kamp langs die see.  Die wat 
kon het reeds vroeër die week saam met die senior burger gaan kamp.  Die weer het baie mooi 
saamgespeel, natuurlik is 'n bietjie wind mos mooi weer vir ons. 
 
Ons was 'n mooi getal van 68 karavanne, waarvan 12 gaste was.  Die "Beste Singers" was 
verwelkom in ons geledere nadat hulle 3 kampe as gaste bygewoon het.  Baie dankie aan 
Johan van Vuuren en Oom Wouter wat Vrydagaand ingestaan het vir my met inbetaling en 
boekevat.  Lekker om te weet dat daar altyd iemand is wat sal help en dat niks te veel moeite is 
nie.  Die aand was baie lekker en die bietjie watertjies, van die engeltjies, het alles net lekker 
afgekoel. 
 
Saterdagoggend, wat 'n heerlike oggend om wakker te word langs die see.  Dankie aan Zelda, 
Liana en almal wat gehelp het met die pretdraf.   
 

           
 

Geluk aan almal wat deelgeneem het en natuurlik ook die wat eerste geeindig het.  Baie dankie 
aan almal wat gehelp het om die tent op te slaan.  Die res van die oggend het almal rustig 
verkeer.  Die kinders het hulself besig gehou met alles wat Willows bied.   
 



Ma en Pa se geld spandeer by die winkel is ook mos besig hou.  Die waterslang was natuurlik 
ook 'n groot trekpleister vir klein en groot en baie groot.  Die middag het almal heerlik gesmul 
aan die heerlike pitlose waatlemoene.  Laat middag is daar weer boekevat gehou en almal kon 
daarna heerlik ontspan langs die braaivleisvure. 
 

           
 

Sondagoggend was daar Sondagskool vir die kinders en daarna het Ds. Rudi vir ons 'n kort en 
kragtige boodskap gebring.  Dankie aan almal wat gehelp het met die tent se afslaan na die 
diens.  Die wind het sommige kampers vroeg laat opslaan, maar ander het eers nog 'n vleisie 
gebraai en later gery. 
 
Weereens dankie aan almal wat dit 'n heerlike naweek gemaak het.  Mag ons almal weer 
volgende keer veilig kamp. 
 
Groete 
Johan Steynberg 
 
 

Plaatjies... 
20 Streek – Mario van der Westhuizen 
60 Streek – Frans Labuschagne 
90 Streek – Jan Hugo 
110 Streek – Petro Slabbert 
160 Streek – Barend Swanepoel 
180nStreek – Piet Kapp 
25 Algemeen – Ruben Gilson 
50 Algemeen – Kobus van Eeden 
175 Algemeen Pieter Venter 
325 Algemeen – Reotz Kruger 
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