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Sommige lede het alreeds vanaf Donderdag 21 Mei gekamp. Dit was ’n heerlike dag maar  ’n koel 
aand.  Vrydagoggend het die werkende lede vroeg opgestaan om te gaan werk terwyl die ander   
kampeerders lekker ingelê het. Die res van die lede het stuk-stuk deur die dag gearriveer.  Ons was 
35 karavane waarvan 4 gaste was. Om 18h00 het Ischké vir ons boekevat behartig waarna dit die      
inbetaling was. Die inskrywings vir Saterdag se visvangkompetisie & golf  is ook gedoen. Daar is  
heerlik gekuier en gebraai.  

Saterdagoggend vroeg is sommige lede wakker gemaak deur           
oorverdowende musiek. Dit was      deelnemers van die Trandselands 
fietsry van 160km wat op Gamtoos geoornag het en bietjie wou  geesvang 
voor die fietsren. Die eienaar van Gamtoos, Barney, het kom omverskoning 
vra vir die    ongerief. Dit was ‘n liefllike warm dag. Gedurende die oggend 
is die laatinskrywings vir die            visvangkompetisie en golf gedoen. Om 
9h45 het Lynique Deyzel en Jane Strydom (’n gas) vir ons boekevat      
gedoen. Om 10h00 het die sports begin.  

Die mense het omtrent lekker golf gespeel. Baie dankie 
aan Martin Deyzel & Sybrand Strydom (gaste) vir die  
opstel van die golfbaan asook die maak van die 
“gaatjies”. Rene Hall het kerriehoender- en maalvleis 
jaffels verkoop om by te dra vir Ruan se boogskiettoer 
wat gedurende die Junie/Julie vakansie plaasvind. Hulle 
het ook ‘n sjokelade ruiker uitgeloot. Die jaffels was 
heerlik en hulle wil graag almal hartlik bedank vir hulle 
ondersteuning. Die visvangkompetisie het 17h30 gestop. 
Toe was dit tyd om te kyk wie kan ‘n golfbal die verste 
oor die rivier slaan. Dit was groot sports. Die             
prysuitdeling was om 18h00.   
 

 
 
Steven Meyer het die visvangkompetisie gewen met sy 39cm tiger wat hy 
gevang het. Hy het vir sy vrou ‘n pragtige pienk visstok gewen. Juandre Hall 

was tweede met ‘n 21cm “gorrie”. Hy 
het ook ‘n prys gewen omdat sy 
hande die meeste na aas geruik het.  
 
Die putters het die golf gewen. Hulle 
het bestaan uit: Peter van Rensburg, 
Anton van Mollendorf, Benna Weitz 
en Stan   Vermeulen. Ischké, Stefani 
& Ilani     Lambrechts was tweede en 
Johan & Karen Rautenbach was 
derde.  
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Daar is weer heerlik gekuier en        
gebraai. Sommige het in die kroeg gaan 
rugby kyk, terwyl ander  geïnspireer was 

om hul eie “touchies” game te speel. 
 

Sondagoggend het Jakkie vir ons boekevat 
gedoen. Dit was weereens ‘n inspirerende 
boodskap met ‘n Potjiekosresep vir      
wanneer jy alleen is.  As ons almal die 
regte bestanddele (God, Jesus & Heilige 
Gees) gebruik en ons pot reg kook (regte 
metode) dan moet dit ‘n sukses wees. Dan sal elkeen van ons die ewige lewe 

beêrwe sonder om alleen te wees. Die driebeen pot is 
ook natuurlik simbolies (God,  Jesus & Heilige Gees 
wat elkeen ‘n poot          
verteenwoordig). 
 

Daar is plaatjies uigedeel. 
Steven Meyer en Gerhard 
& Leonora Moggee se 
dogter, Lienke, het dan 
ook hulle verjaarsdae  
gevier. Tommy Hall se   
verjaarsdag is Maandag 
23 Mei.  
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Die lootjie vir die  sjokelade ruiker is deur Ruan Hall getrek  
en Rika Muller was die gelukkige wenner. Ruan het almal ook hartlik bedank vir hul ondersteuning.   

 

Na kerk het die wat gekwalifiseer het die stryd aangedurf om te sien wie ‘n golfbal die verste kan 
slaan. Mario Steenkamp was die wenner. 
Daar is dan ook tydens die kamp besluit om die 40 jarige vieringe terug te skuif Gamtoos toe soos 
wat die oorspronklike plan was. Die troue wat geboek was vir die datum is gekanselleer/geskuif so die 
saal is weer vir ons beskikbaar. Ons hoop regtig om die meeste van die mense by die AJV te sien. Ons 
is hard besig met die beplanning. Kostes is soos volg. Sawa lede: R100/volwassene; R50/ kind 13-18 
jaar en gratis vir kinders onder 12. Nie-lede: R130/volwassene; R75/kind 13-18 jaar en R50/kind on-
der 12. Laat weet asb julle bestuurslid so gou as moontlik of julle gaan bywoon of nie. 

Daar was ongelukkigheid by die kamp oor die boekevat tye (oggend vs aand) asook die bywoning van 
‘n kerkdiens die Sondag i.p.v. boekevat op die terrein. Hierdie kwessies is aangespreek op die       
bestuursvergadering. Rakende boekevat tye: Daar moet elke dag boekevat gedoen word ongeag of 
dit in die oggend of in die aand is. Dit sal dus van die kampkommandant van ‘n spesifieke kamp    
afhang wanneer die boekevat plaasvind. Indien daar beplan word om ‘n kerkdiens die Sondag by te 
woon sal die kampprogram vir daai spesifieke kamp vroegtydig uitgestuur word sodat lede ingelig is 
en dan die nodige voorsorg kan tref. Dit gebeur gewoonlik net by Gamtoos en Sondagsrivier.  
 

Baie dankie aan amal vir ’n heerlike kamp. Sleep asseblief rustig en veilig tot volgende keer!  
 

Groete, Steve & ischke Lambrechts 

Gerhard & Leonora  

Moggee—60 Streekkampe 

Markus & Riana Pottas 

—60 Streekkampe 

Sieg & Charlene Slabbert 

—30 Streekkampe 

Johan & Jakkie Barnardo 

—375 Algemene kampe 

Susan Smith  

—25 Algemene kampe 
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