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15/05/2017 

Nou stap die Jaar aan,  Sawanante ons is al amper in die helfte van die jaar. Eish, met ys 
ja, of liewer nie in die koue nie.  

Nuus oor die kamp in Hlane in April, wat ‘n besadigde klompie, geen “marakas” is gemaak 
nie.   Of praat hulle nie uit, of vertel hul dalk nie oor nie. 

Daar word soos betaamlik is, geopen op  

die regte wyse vir die naweek en almal  

geniet ‘n heerlike pakkie van die kamp- 

kommandante Joggie en Sunette. 

Dankie Julle!! 
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Hansie gee die ZOERDOEF 

en almal raak jolig 

saam…….in die reen 
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Die woord het dit dat die nuutste lid baie arrogant was die naweek, 

hulle het Vrydag aand  sommer ander ou kampers se vuur oorgneem en 

gebraai vir ewig.  Ja jy Peet!! 

‘n Sogenaamde Mamma wat haar babatjie AL WEER van die bed laat 

afval, ons sal moet die welsyn laat weet. Ai Moedertjie. En oppassers. 

Joggie wat al weer op ander se plek staan ,  maar gee rede aan dat Soph 

die swartskaap moet kry  want sy laat hul petrol mors om te skuif maar 

wat van die terug draai Jog en jou se vroutjie se bril wat vergeet is by die 

hek en hul voor moes petrol uitry?????? Huh?? 

En dan iets wat nie eintlik genoem moet word nie, is die 2 -ling Crotsies wat vir 

die kleine JW leer om met lighter te werk(speel) , oeps..  
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Daar’s  ’n 

‘fotokompetiesie 

van kamp fotos vir ons streek en die wenfoto sal ingestuur word vir die 
Nasionale SAWA kompetisie.  

                Verdienste plaatjie sal by ons Panarama uitgedeel word.  

Slegs fotos wat op SAWA kampe geneem word sal in-
gestuur word . 

Laat die kiekies kom.   

 

 

 ONTHOU   Voorlopige datums:   

 

 In Jun is daar ‘n 4x4 Sawa Kiepersol streek naweek by Weesgerus 

 Die Kongres die Jaar in Melkbosstrand 11 Okt, Vertrek met  

    Trans Karoo 

 Daar is ook ‘n toere wat aangebied word deur SAWA. 

 

Vir verdere inligting Kontak asseblief vir Willie. 
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Christelle Wood                   071 888 5226       hpot@marte.co.za    

Ons volgende  kamp vind plaas  Mei 27ste Wildtuin  Bergendal 

 EN 23-25 Jun Te Marloth  - Onthou daar is ook die Prawn fees in Komati 

Indien enige info nie korrek is nie 
word daar byvoorbaat verskoning 
gevra .     Die skrywer. 

Lief:   

 Geluk met Mari, sy kan nou amptelik polisse skryf, 

 Met Cheryl gaan dit goed. 

 Chris en Thea met jul dogter Heilize en Danie se   

      verlowing  in Mrt 

Leed:  

*    Kurt se Pa is oorlede in April. 

danke aan Sophie wat die fotograaf 

gespeel het 

Mei Junie 

5 HH - Johan & Mari 2 Rudi de la Rosa 

12 HH - Rudi & Marinda 7 Hansie Schoeman 

18 
Kurt-Erwin Intershagen-
Strauss 8 HH - Koot & Lynn 

28 HH - Antonie & Elmarie 9 Lynn van Staden 

    14 Mariska Munnik 

    22 Ria Gouws 

    23 Joggie Crots 

    25 Marco le Roux 

    28 Edgar Claassen 

 ## 

 

 Indien jou naam nie op ons 
lys is nie gooi asb ‘n epos,sms 
of whatsapp   

 


