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Die kamp naby Kirkwood begin sommer al Donderdag vir Danie & Maretha Zeelie. Toe die res 
van ons Vrydag by die kamp opdaag, kamp hulle al lekker. Ons was 28 karavane waarvan  6 
gaste was. 
Vrydagaand het Gerhard en Steve boekevat gehou en ons heerlik bederf met hul sangtalent. 
Later die aand het van die ander kampers ook probeer om te sing, maar nie almal kon by Steve 
en Gerhard kom of die noot hou nie. Ons sal maar nog moet oefen. 

 

Saterdagoggend besluit van die manne om ‘n bietjie 
te gaan golf speel. Klink my hulle moet ook maar 
nog oefen. Reël maar weer Gerhard.  Tania hou vir 
ons die oggend boekevat met ‘n    heerlike storie oor 
olifante en deel lekker paaseiers uit vir oud en jonk.  

 

 

 

 

 

Terug by die kamp het Rautie n vreeslike GROOT    
verasssing gekry vir sy 50 ste verjaarsdag.  Sy neef en 
sy vrou het kom kuier en vir hom n geskenkie      
saamgebring —Sy meisiekind Melissa. Die res van die 
dag het almal heerlik saam gekuier. 
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Ons het weer n bokdrolspoeg kompetisie     
gehou.  
Dankie vir die pryse geskenk deur Sieg. 
Wenners: Mans: Freddie Rautenbach (Johan     
       se neef) 
         Vrouens: Chantel Rautenbach 
       Seuns:    Jordan Momberg 
       Dogters:  Chene Visser. 
Die aand kuier almal saam met heerlike slaaie 
en poeding. Dankie vir al die vriende wat saam 
gehelp het en saam fees gevier het. Sawa weet 
van eet.  

Sondagoggend  hou Jakkie vir ons ‘n pragtige diens.  Ons gaan almal nou met 
nuwe oë na ou kaste kyk.  Ons pak ook ons geestlike kaste vining reg.  Ons 
kuier weer verder nadat van die manne weer die 4x4   roete aangepak het en 
bietjie gaan wild kyk het. Die bokke kom in die aand tot teenaan die karavane. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maandag help almal dat almal opgepak is en 
ons naweek word afgesluit met boekevat   
voordat die reën ons verras. 
Dit was ‘n baie lekker kamp gewees en baie 
dankie aan al my helpers. 

Tot volgende keer. 
Karen Rautenbach 


