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Oos-Kaap 
Willows 14 Februarie 2014 

Die Willows Valentyns kamp was weereens 'n groot sukses met 68 karavane waarvan 8 gaste was. Van 
ons lede soos die Barnard’s het alreeds van die Maandag af gekamp. 
 
Vrydag middag het die manne gesweet om die tent op te slaan en daai vreeslike penne in te kap. Dankie 
aan elkeen wat gehelp het daarmee. Vrydag se boekevat is behartig deur Denise Kaltenbrunn en daarna 
het almal vure opgesteek en lekker gekuier. Wanda het vir elke gas 'n hartjie met 'n kaartjie en lekkertjies 
gegee (wat sy self gemaak het) om gelukkige Valentynsdag toe te wens. Daar is ook 'n koek uitgeloot en 
Christo Claasen het dit gewen.  

Saterdag oggend vroeg was almal gereed om te gaan stap. Ons het 'n groot opkoms gehad en dit was 'n 
reuse sukses. Oud en Jonk het almal gestap en natuurlik was daar die brawe hardlopers. Kobie het vir haar 
man Johan weggeloop en Leonora moes hom maar geselskap hou.  
 
Ek en Lorna moes pad aanwys en in plaas daarvan dat die water gedrink moes word het Kallie en Adel 
ons sop nat gespuit. Die sweet het geloop, maar almal het deurgedruk en in goeie gees klaar gemaak  
Die stap is gereël deur Zelda Swanepoel en die skenkings vir die water en medaljes is ontvang van Andre 
Barnard.   

Saterdag middag was soos gewoonte weer waatlemoenfees.  Johan Steynberg, Oom Richard en Frans het 
die waterlemoene vir ons opgesny en kon skaars voorbly. Almal het lekker gesmul en ek het ook gesien 
hoe Tania vir Eddie lekker taai smeer. 
 
Saterdag aand se boekevat is gehou deur Judy Botha wat vir ons lekker smarties uitgedeel het. 
 
Sondag oggend het Zelda en Zeldrien vir ons Sondagskool gehou en daarna het Ds. Rudie van Tonder vir 
ons 'n pragtige oggend diens gehou. 
 
Baie was maar traag om huis toe te gaan en het nog tot laat middag gekuier. Baie dankie aan almal wat 
gehelp het om hierdie kamp 'n groot sukses te maak. 
 
          Tessa en Ignis Bessinger 

Daar is lekker aan die waterlemoen gesmul 

Die dapperes wat die stap aangedurf het, lyk hulle nie fiks nie 


