
en hier volg die bietjie ouerige nuus…………………………..

September                                                                                                     2014

                              

en hier volg die nuwe nuus…………………...…………………                                      Nuwe bestuur

Oktober                                                                                                           2014

24 - 26 Oktober  2014       Klaserie Dam

Die mooiste fotos van sonsondergange, julle!!     

                                                        Of is dit nou die fotograwe??

Ons kampkomandante -  Sunette en Joggie  asook   Rudi en Marinda

Visvang was een van die groooooot tyd verdrywe die naweek, sommer gougou het die 

klein mannetjies die grotes uit gehaal.

     1 ste vis 

                                        Enigste vissermanne

Johan Lues is ons BIGGEST LOOSER, 
(nee man van gewig afskud) baie geluk Johan. Dit wil gedoen word. hy 

het 11 kg in MMC se Biggest Loser verloor. ('n ligte foto)

Sawa is 45 jaar vanjaar, wat 'n spoggerige Kongres opgelewer 

het. Die gas spreker was Zigi Ekron - redakteur van Weg 

Sleep.

Selfs van ons mede kampeerders was daar - Tannie Ans (foto) 

en Oom Phillip.
Sept kamp te Badplaas nie gerialiseer nie, 

dalk gebrek aan belangstelling.? nee nee net  

te veel dinge die tyd van die jaar.
Johan se woorde:  " Eish! Tweekeer das dra op eendag! Dit vir kamp!"



Sommige van ons tuis blyers was maar lekker JALOERS - 

Anoniem sê "dis omdat hy visvang…...…die res hengel"

Lui siekte noem mens "Lake Klaserie Sindroom"
"Klaserie Sindroom Siekes"

                                                                                         
  Wi-Fi - party                                en                                 Lake sindroom siekte

Natuurlik die heel naweek gewag vir die outjie…

   Haha Hansie                            en…..                                           meeeeeê lammetjie - Danté                            

Ons kuier gaste van Rudi en Marinda - Johan en Joye het gemaklik ingeskakel en saam gekuier.

Iemand by die kamp het op sy boude gesit, sy stok in die water laat insleep deur grooot barber

en op sy vrou en kiddos gegil om in te gaan, hy wou kwansuis nie sy voete nat maak nie.

 JOGGIE !!!?
AANDAG ALMAL:  ons het 'n gedigte  DIGTER en VOORDRA man in ons midde, 

skool gediggies en so meer…………..      ons eie HANSIE

                                                                                  mooi natuur

                                           

                                                                    Lyk vir my daar was kinder-mishadeling

Ma 
HELP!!

toe ons nog kinders was……

Hansie maak die 
vrouens SKRIK en 
wil nie sy rympies 
opsê nie.

Danté vang die 
kleinste vissie wat 
eintlik nog aan sy 
mamma wou drink, 
en toe dood is voor 
hy terug dam toe is 



Goeie raad ontvang vir die Groot vissermanne; gebruik hoenderlewertjies om barbers te vang. 

Die rugby RAAI was ge-inisieer deur Hansie en looitjie gewen deur Dereck - maar hulle dobbel

glad nie want hulle het die wen geldjies weer terug geploeg in sy boetes in……….

sommer 2 vlieë met een klap.

                     September          en            Oktober                verjaardag maats……..

                7 de - Danny le Roux               5de - Christelle Wood  

                10 de - Culanie Wood              9de - Andre & Aleida se Huweliksherdenking

                14de - Thea Britz                     20ste - Lientjie Steyn

                23ste - Franco du Toit     

GELUK  ALMAL !!!!!!!!

lief en leed!

Natuurlik ons Matrikulante WEER - voorspoed vir die EIND eksamen, en al ons ander kiddos!

  EN DIS DIE NUUS VAN DIE MAAND of 2!

                                          Nou ja alle goeie dinge kom tot 'n einde,

                                                 tot die volgende kamp.

Iets om na uit te sien is die feestelike kamp wat om die draai is….

KersKamp 28 - 30 November 2014 in Hazieview by Hazypark Lodge and Caravan park

Kamp wenk:  LAMP IDEE * 5 liter  kannetjie gevul met water en 'n koplamp wat skyn in die water.

O ja, die wat hul kalenders dalk wil merk, hier is November maand se verjaardae.
Barnie van Jaarsveld   die    5de Nov

     Chris & Thea  se    huweliksherdenking   die   6de Nov

            Armand le Roux    die   8ste Nov

enige interessante brokkies, lief en leed en of fotos vir die volgende uitgawe, stuur asb aan:

Christelle Wood                       083 253 9183                                   hpot@marte.co.za 

aanstap Rooies die pad is lank en swaar


