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WILLOWS

Die Willows kamp het by Willows Resort and Conference Centre plaasgevind vanaf 21 tot 23 September.

Willows bly maar een van die gewildste kampplekke vir ons
lede. Sommige lede is reeds Woensdag uit en Donderdag
het daar nog ‘n paar woonwaens by hulle aangesluit.
Donderdagaand was dit sommer lekker koud en die wind
het so gewaai dat ons nie hitte by die vuur kon soek nie.
Vrydag het die lede so deur die dag gearriveer. Die groot
tent is opgeslaan. Baie dankie aan almal wat gehelp het
daarmee. Annamarie Swanepoel het vir ons boekevat
gedoen waarna die inbetaling gedoen is. Ons het ook ‘n
lootjie gehad om die fondse na die AJV bietjie aan te vul.
Daar is bietjie Bingo gespeel by Sandra se karavaan. Almal
het lekker rondom hul kampvure gekuier.

Saterdag was ‘n pragtige dag. Dit was dan ook Nasionale
Braaidag. Twaalf uur het ons die vure rondom die putt-putt
bane aangesteek en het ons lekker putt-putt gespeel. Baie    

    dankie dat dit so goed ondersteun is. Dit was vet prêt            
    gewees. Tannie Jakkie het ‘n lekker braai pie aanmekaar    
    geslaan terwyl tannie Nelia lekker onder die bome gesit en
    hekel het. Boekevat was om ses uur gedoen deur Gerhard  

    Momberg. Dit was dan ook die putt-putt se prysuitdeling.    
    Baie geluk aan Lee-ann Bothma wat die algehele wenner    
    was. Dankie dan ook aan Martin Deyzel wat                                
    verantwoordelik was vir die reël van die putt-putt en die      

    trofees wat hy gemaak het. Daar is weer lekker gekuier en  

    gebraai.

Tannie Jakkie (bo) met
haar braai pastei, sien die
resep op bladsy 30.

Anru Potgieter (bo) 
het tweede plek
verwerf (minste
houe).

Juanita Jerling
 (onder) het derde
 plek verwerf (meeste
houe).

Lee-ann Bothma
 (regs) was die algehele
wenner (hole-in-one).
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Sondagoggend het Ischke die kerk gedoen en die kinders het lekker by die see Sondagskool gehou. Die  

lootjie is getrek en Tommy Hall was die gelukkige wenner. Baie dankie aan Zeldri Strydom wat die
marmer snybord vir ons geskenk het. Baie dankie ook aan almal wat na kerk gehelp het om die tent af te
slaan. Die lede het begin oppak terwyl ander nog lekker rustig verkeer het.

 Baie dankie aan almal vir ‘n heerlike kamp. Veilig sleep!

Kerk is gehou onder die groot tent (links)
terwyl die kinders (onder) by die see
Sondagskool gehad het.

Tommy Hall (bo) ontvang `n marmer
snybord wat hy in die naweek se lootjie
gewen het.

Ischke Lambrechts
 (bo) het vir ons kerk

gehou Sondagoggend.

Ons matrieks Dean Willet, Edmar du Preez
 en  Juandre Hall (onder) ontvang
geskenkies van Voorsitter Tjaart Snyman.


