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OP   22 MEI 2015  VOLG  DIE  wildtuin  NUUS ,  in  PANORAMA lanD.  

 

10/6/2015 

Met groot dank aan ons 

Kampkomandante - Tan-

nie Lynn en oom Koot 

vir die gepaste pakkies. 

Bruikbaar en pragtig. 

     

 

                                                                                          Ernstig besig. 

 

 

 

 

 

Wat vertel Hansie vir Ulrich???                                                                Skelm /aap-                    

                                                   streke………………….                                                                                    

 

 

 

 

 

 

Lekker ontspanne in die natuur.  Wat ‘n voorreg het ons nie om so naby aan die Kruger Park te bly nie. 

Daar is natuurlik iewers poppekas ook oor  gespekuleer tydens ‘n mid-

dagslapie……………………  arme kinders moes buite soos weeskinders wag 

terwyl mense slaap,  dog Mamma staan op want caravan rock, maar valse 

bewerings, “ons het net omgedraai”.    Ons WONDER maar net…. 

Dankie  

TANNIE 

Hierso 

my 

kind

….. 

So bietjie ou nuus van die vorige 
maand.  

Ons verteenwoordig SAWA by die 
INNIE BOS 15 Mei 2015 
GROOOOOT BRAAAI 
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Dit was ‘n heerlike uitstappie 

met NATUURLIK die beeldskone                    

natuurskoon in al sy PRAG. 

 

 

 

 

 

 

Kort daar dalk n  

botteltjie  

AMARULA ????? 
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Pretoriuskop: 'n Ouer kamp met 'n ryk 
geskiedenis. Die kamp is gebou op die ou wa-
roete tussen Lydenburg en Mosambiek. Die kamp 
is vernoem na Willem Pretorius, die seun van 
die Voortrekker Andries Pretorius. Die kamp is 
geleë in die suid-weste van die park in 'n area wat 
taamlik klam en groen is, en word omring deur 'n 
paar bergkoppies. Besoekers mag gelukkig wees 
om swartwitpense en renosters in die area te sien. 

Ons Sawanante 

was bevoorreg 

om te sien.. 

Iemand het benoude 

boude gehad. 

 Mensies het wel 

beweer dat die  

olifante hulle “gejaag” 

het in die wildtuin, 

rede; want hulle soek 

hulle lemoene in die 

kar. 
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Verjaarsdae in Junie  en  Huweliks -herdenking           

Christelle Wood                       071 888 5226                         hpot@marte.co.za  

 Weereens dankie vir al die fotos  Sophie. 

2 Rudi de la Rosa 

8 Huweliks Herdenking    - Koot & Lynn 

9 Lynn van Staden 

14 Mariska Munnik 

22 Ria Gouws 

23 Joggie Crots 

25 Marco le Roux 

25 Andrew Claassen 

28 Edgar Claassen 

    

Lief  :        dit gaan goed met       

Cheryl. 

 

 

en Leed :  

sterkte met 

al ons sawanante “tjies” 

met hul eksamens. 

Ietsie vir die innerlike:    VREESLOOS EN VORENTOE 

Ons ken kinders, spesifiek 2 jariges, ek sal self.    Ons is maar dieselfde want ons dink ook ons kan altyd self.  

SPREUKE 3:6    Ken Hom in al jou weë, dan sal Hy jou paaie gelykmaak.  

Ons kamp Marloth  26—28  Junie 2015 


