
1 

Oos-Kaap  
Keurbooms Gebiedskamp 

27 April-2 Mei 2016 

Sommige lede was al gelukkig 
om Woesdag 27 April en    
Donderdag 28 April te begin 
kamp soos wat hu l le        
werksomstandighede dit 
toegelaat het (Party was     
definitief meer gelukkig as  
ander). Boekevat was om 
18h00 by die Lapa. Gedurende 
die dae was die weer heerlik 
en saans was dit koel.       
Donderdagaand het ons begin 
regmaak vir die groot reën en 
storms wat hulle voorspel het. 
Vrydagoggend vroeg het dit begin te reën en dit het nie opgehou vir die res van die dag nie. Dit 
was dan ook sommer lekker koel. Die res van die lede het stuk-stuk gearriveer.  Oos-Kaap was 
45 karavane waarvan 11 gaste was; Strelitzia was 11 karavane waarvan 1 ‘n gas was en Klein 
Karoo was 10 karavane. Daar is die middag pannekoek verkoop by die Lapa. Hierdie was ‘n   
toetslopie om te proe of die deeg reg was. Om 18h00 het Klein-Karoo boekevat behartig by die 
Lapa. Baie Dankie aan Andre Knoetze & sy vrou Juliana wat al die pad van Johannesburg af    
gekom het vir die naweeksaamtrek.  

 
Saterdag om 10h00 is die inbetalings van die saamtrekgelde by die streek penningmeesters    
gedoen en om 11h30 is boekevat behartig deur Oos-Kaap by die Lapa gehou. Daar is jaffels en 
pannekoek verkoop by die Lapa. Daar was ook die geleentheid om ‘n halwe karooskaap (sonder 
die boud) te wen met die Musiek Raai. Dan is daar ook looitjies verkoop vir die ander helfte van 
die karooskaap. Daar was ook ‘n Mampoer Raai by die lapa en die prys indien iemand albei   
mampoere reg raai was die skaapboud wat weggeraak het by die Musiek Raai. 
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Sondag is die erediens waargeneem deur Ds Kobus Kruger (Strelitzia) gevolg deur die uitdeel van 
die pryse en die trekking van die looitjies. 
 
Sondagmiddag is daar vir oulaas 
pannekoek verkoop. Hierdie was ‘n 
spanpoging deur almal by die Lapa. 
Alle fondse wat tydens hierdie   
saamtrek ingesamel is, is ten gunste 
van SAWA se Nasionale Presidente-
fonds. Baie dankie aan elkeen vir 
hulle teenwoordigheid en aan almal in die streek se bydraes. Sonder 
die lede sou ons dit nie kon doen nie. Dankie aan Willem vir die borg van die lam vir die naweek 
se looitjies 
 
Maandagoggend is boekevat by die Lapa behartig deur Strelitzia. Almal het begin om kamp op te 
slaan en huiswaarts te keer. 
 
Sleep asseblief rustig en veilig tot volgende keer!  
 
 
 
 
 
 
 


