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Die kleine KOSMOSsie

Jaargang 37 Uitgawe 1  Maart 2016 

  

‘n Paar gelukkige ‘Pensioenarisse’ (Andr  & 

Annemarie) en ‘n onderwyseres (Retha saam 

met Lance natuurlik ), was gelukkig om al 

vanaf Dinsdag te kamp.  Die meeste van ons 

ander het eers die Donderdag gearriveer. 

Ons was 8 woonwaens wat nogal ‘n rekord 

getal is vir Oosvaal ! Ons verlore vriende 

Johan  & Magda wat 2 jaar laas gekamp het, 

het ons weer gesien! Dit was omtrent lekker ! 

 

Ons het die middag lekker gebraai en waarna 

ons gaan inkruip het omdat ons vroeg moes 

opstaan vir die koffie en koek na die erediens. 

 

Vrydagoggend is ons vroeg aan die gang om 

die water gekook te kry vir die koffie.  Ons het 

daarna so 160 bordjies reggesit vir die koek.  

Ons het egter net 50 koppies en pierings 

gehad wat ons genoodsaak het om kort kort 

koppies en pierings te was om vir almal te kan 

help.  Gelukkig het almal ingespring om te 

help.  Baie dankie vir die skottelgoed 

wassers! Ons het die dag rustig verder 

spandeer. 

 

Saterdagoggend het ons weer vroeg geroer 

om alles reg te maak vir die Kermis.  Ons 

moet dalk volgende jaar ‘n span inskryf vir die 

boeresport?? Wat dink julle? 

 

 

 

 

 

SAAMTREK NUUS 

Presidente - Klipdraai 

24 tot 28 Maart 2016 

 

Die kleintjies wat saam  met ons 

gekamp het René, Leah, Lilly en Rey 

Ma en dogter saam 

Oosvaal staan reg vir die koffie en 

koek vir Vrydagoggend na die 

erediens 
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Dis die mooiste blomme wat in die kerk 

gedoen is deur Johanna van Biljon 

Ons koffiestalletjie vir die Kermis 

Chrizanne en ‘n vriendin kuier bietjie by 

ons

Wat bespreek die manne so ernstig?? 

 

 

 

Sondag na die erediens het ons bietjie 

put-put gespeel en verder was ons 

rustig. 

Maandag het ons almal net na die 

afsluiting opgeslaan en huiswaarts 

gekeer.  Baie dankie aan almal wat 

bygedra het om dit so ‘n sukses te 

maak – finansiëel en ander goedtjies! 

       
Andre hou die kinders besig – foto: Jacques 

                 
Die twee dames in rooi! – foto: Jacques 

           
Hanko en Henriko ry die kameel – Foto 

deur Kobus 
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REDAKSIE 

Hallo Vriende 

Ek het nogal lanklaas ‘n uitgawe 

uitgegee vir julle!  Ek hoop julle het dit 

gemis! 

 

In April bring ek die Sawanant uit, en 

ek is nou al besig om artikels in te 

samel vir die Sawanant.  Die meeste 

van die Sawanant gaan oor die 

Presidente waar julle meer detail kan 

kry. 

 

Ek en Andr  probeer sovêr moontlik 

julle op hoogte hou met e-posse.  Ek 

hoop om vinnig weer met julle te 

gesels! 

 

Groete tot ‘n volgende keer 

Marianne 

 

 

LIEF EN LEED 

 Martiens Grobler het gegaan vir 

‘n klein operasie. 

 Hennie Oosthuizen sukkel nog 

met sy rug nadat hy laasjaar 

homself beseer het.  Sterkte 

Hennie! 

 Rea van As is beter nadat sy 

gegaan het vir ‘n operasie aan 

haar hand. 

 Baie geluk aan Chrizanne 

Venter vir haar 2 onderskeidings 

wat sy met haar eerste jaar 

behaal het. 

 Hannatjie Roets het goed 

herstel na haar rugoperasie. 

 Alta Grobler se Pa het ‘n 

beroerte gehad. Sterkte Alta! 

Verjaarsdag: 

Maart    

12 – Kobus Roets             

31 – Annalie Meyer  

 

 

 

 

 

Huweliksherdenkings

Maart  

04 – Kobus & Annatjie Bester 

14 – Sakkie & Gretha Mocke                

27 – David & Rea van As                     

29 – Martiens & Alta Grobler 
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