
                                                                                                             

Vrydag was ‘n winderige dag. Die karavane is opgeslaan en natuurlik Zeldri hulle se tent, want as 
gevolg van die reën die hele week kon hulle nie die karavaan uitkry nie. Gelukkig is hulle baie 
pligsgetroue mense en het hullle toe nou maar solank kom oefen vir die boskamp. Johan het ons 
verwelkom en boekevat waargeneem. Dit was darem nie Spreuke 31 nie, maar Hooglied. Hulle het 
ook ‘n geskenkie oorhandig aan elke bestuurslid. Tjaart & Nelia Snyman, Elmar & Elsabe Steyn, Deon 
& Tersia le Roux en Martin Deyzel het ook saamgekamp. Ons moet ‘n minimum van tien lede wees 
wat kamp om vir die beter tarief te kwalifiseer. Dus vra ons maar altyd vriende om saam te kamp. Die 
vure is aangesteek en daar is heerlike gebraai en kuier rondom die braaivleisvure. Daar is wel sommige 
lede wat gevoel het die wind is te sterk om vuur aan te steek en hulle het toe maar by Ziggys gaan eet.  

   
Saterdagoggend is Johan Steynberg na die gebiedskamp by Sitrusoewer. Dit was ‘n pragtige dag. Daar 
is visgevang, winkels toe en die fikses het gaan stap. Om twee uur het die bestuursvergadering begin. 
Baie dankie aan Johan Fourie wat so gaaf was om die kinders SAMREC toe te vat. Hulle voer die 
pikkewyne 14h15 en ons sou dit nie kon maak nie aangesien die vergadering 14h00 begin het. Die 
kinders het dit vreeslik geniet. Die vergadering het baie goed afgeloop. Oom Andy het ook die 
vergadering vir oulaas kom bywoon. Die apies was vreeslik lasting en arme Stefani is deur ‘n apie op 
die been gekrap. Ek dink die hele Pine Lodge weet daarvan! Tannie Poppie en Alida het heerlike 
eetgoedjies gemaak en ons is bederf met lekkertjies, energade, tee & koffie. Baie dankie aan hulle 
daarvoor.  

   
 

   
Martin se seun, Michael, het kom 

kuier 
Jacques oefen vir sy golf 

naweek 
Rautie vang vis (of is dit nou vliegtuie?) 
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Boekevat was om ses uur en is waargeneem deur Johan Steynberg. Ons het vir Johan Steynberg wat 
in die week sy 50ste verjaarsdag gevier het ‘n verrassingsete gehou. Tjaart Snyman het vir ons ‘n 
heerlike pot gemaak. Daar was ook slaaie en malvapoeding vir nagereg.  

  
Sondag was die weer lieflik. Dit is mos gewoonlik die dag wanneer jy huis toe gaan dat die weer die 
lekkerste is. Johan Steynberg het om 9h30 vir ons kerk gehou. Daar is opgepak want ons moes 12h00 
op die laaste uit wees.  

  
Baie dankie aan almal vir ‘n heerlike kamp. Dit is lekker om die nuwe jaar as bestuur vir 2015/2016 op 
so ‘n positiewe noot te kan begin. Baie dankie vir elkeen se bydra vir Saterdagaand se ete. Dit was 
regtig heerlik en almal het met vreeslike vol magies gaan slaap. Veilig sleep tot volgende kamp. 

 
 

 

Groete 

Johan Steynberg 

 

   
 

 


