
                                                                                                             

 
 
 

 
 
Vrydagoggend het sommige sawanante reeds vroeg kamp opgeslaan. Die weer was heerlik. Die res 
van die kampeerders het so deur die loop van die middag hul verskyning gemaak. Inbetaling is by die 
kantoor gedoen soos wat jy by die park inkom. Vrydagaand het ek boekevat gedoen terwyl Leana die 
plaatjiegeld ingesamel het. Daar is heerlik gekuier romdom die braaivleisvure. Dit weer het sommer 
lekker ysig geword. 

   
Saterdagoggend het ons vroeg reeds begin om die sop te kook. Daar was groente-, boontjie- en 
ertjiesop. Ek het boekevat om tien uur gedoen waarna die visvangkompetisie in volle swang begin 
het. Sopverkope het om half twaalf begin en ons is baie goed ondersteun. Baie dankie aan Karen 
Rautenbach, Tania Deyzel, Lizelle Bothma & Sandra Fourie wat brode geskenk het. Die 
sopbestandele is geskenk deur myself, Leana Labuschagne en Yolandi Fourie. Ons drie het dan ook 
die sop gemaak. Die weer was weereens lieflik.  
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Die prysuitdeling van die visvangkompetisie is gehou om half vyf sodat die rugbyliefhebbers hulle 
onderskeie spanne om vyf uur kon ondersteun. Die visvangkompetisie is gewen deur Martin Botha. 
Arno was in die tweede plek met Leigh-Ann Bothma in die derde plek. Kenneth Bothma het die prys 
gekry vir die meeste prawn trek aangesien niks vis wou byt nie. Oom Tjaart het gou na die 
prysuitdeling met die lede gepraat oor die wintertoer. Hy was so inspirerend dat sommer nog lede 
besluit het om te gaan toer. Saterdagaand is daar weereens heerlik saamgekuier rondom die vure. 
 

   
 
 
Sondagoggend het ons die kerkdiens te Sondagsrivier bygewoon. Ds Griebenouw  was die leraar. Na 
kerk het sommiges begin om op te pak terwyl van die ander nog gebraai en gekuier het. Daar was ‘n 
handjievol mense wat nog Sondagaand oogebly het. Ons het so ‘n bietjie beurtkrag van 19h00-
21h00 gehad. Maandag het almal opgepak en huiswaarts gekeer. Dit was weereens ‘n heerlike kamp 
en ons kon nie vir beter weer gevra het nie. Baie dankie aan almal wat bygedra het om die kamp ‘n 
groot sukses te maak.  
 
Sawa groete 
 

Ischke Lambrechts    

 


