
BE MY VALENTINE
Wapadrand het besluit om saam te kom kamp en daarom 

het ons besluit om hulle te bederf.Na boekevat 
Vrydagaand  is die lekkerste hamburgers verkoop.

Saterdagoggend na boekevat is die tafels gedek en die 
dames moes vir die mans ontbyt maak, ek wonder of hulle 
gesien het ons kom so goed reg? Dankie aan Susan wat  
die mooiste en heerlikste “cupcakes” uitgedeel het en die 

rose.
Die res van die dag is by die swembaddens en 

“supertube” deurgebring. Daar is party manne wat 
hulleself amper heeltemal verongeluk het , maar nou ja die 
spreekwoord se mos as die gees  gewillig is dan volg die 
liggaam met hake en stote (my eie interpretasie).Terwyl 
die pap en sous voorberie is die middag is `n ernstige 

krieket toernooi gehou, so dan en wan moes die bal uit die 
sous gehaal word,en Hennie en O3 wat mekaar te pletter 

loop om `n bal te vang.
Saterdagaand is saambraai gehou , Zani het vir ons op die 

harp gespeel en die dames van Wapadrand het ons 
getrakteer met die lekkerste slaaie en selfs poeding.

Sondagoggend na Erediens het almal maar lui-lui begin 
oppak.

Dit was die eerste keer dat ons Aasvoelkrans besoek het 
maar dit gaan beslis nie die laaste keer wees nie, die 

kampplek is alles wat jy kan vra en die bestuur gaan uit 
hulle pad om alles reg te laat loop.

`n Groot dankie aan die vrouens van Pretoria  vir al die 
versierings en moeite om die tema uit te lig.

Statistieke: 7 Lede + 23 besoekers – Dankie Wapadrand
Loodjie: Alweer Lukie Botes 

K/Kommandante: Jan & Riana Broodryk + Hendrik & Elsa 
Pretoruis



Pretoria: Aasvoёlkrans 

17-19 Februarie 

Vrydag slaan ons kamp op. 

                      
Pretoria maak reg met die hamburgers  

                     
 

                     



                     
Saterdag more.  

Kyk hoe word daar tafels gedek! 

                    

                    

                    
 

 



En toe word daar ontbyt gemaak.  En al die dames was  betrokke 
oud en jonk. 

                    

                    

                    
Na al die geёet en die geklets toe word daar geontspan en het 
ons nie ontspan nie, van ons is swembad toe en ander het op 
hulle beddens gaan lê en rus. 

                    



En toe word daar bietjie krieket gespeel.  Natuurlik moes Smittie 
weer al die verduideliking doen maar nou JAaaaaa……. 

                    

                         

                          
Saterdag aand by die braai. 

                      



                    

                    

                    
Hier het Zani vir ons op die harp gespeel. 

                    



                    
Sondag more het ons die erediens op die Tv gevolg. 

                     
Die sondagskool groepie. 

                    
Baie dankie aan Wapadrand wat saam met ons die naweek  meegemaak het dit was ‘n 

groot sukses ons sal dit weer doen,  en almal wat by gedra het tot die kamp se 
versierings en tafels opmaak daar is net een  streek, en dit is Pretoria wat met sulke 
oulike idees vorendag kan kom. 

 

Volgende kamp is by Hengelaarsvriend vir inligting kan Jan by 084 3447166 geskakel 
word.  Naweek is die 16-18 Maart  en die kostes beloop R330.00 vir die naweek, afsny 
datum vir die besprekings is die 1ste Maart.  

Bankbesonderhede vir inbetalings ABSA bank Rek 020810289. 
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