
Almal was bang om die pad te ry agv van slaggate
en ander mense wat vertel die pad is so sleg. 
Noodeloos om te se niemand het een van dit

teegekom nie.
Wat `n pragtige plek,almal het sommer dadelik die 
warm swembaddens opgesoek en baljaar.Hoewel
ons min lede was ,dit is winter onthou het almal vir

`n slag heerlik saamgekuier .
Dit was `n rusnaweek en daarom is daar niks

gedoen behalwe eet, eet en rus. Daar is darem die 
middag gepoog om `n wandeling deur die 

reservaat te doen , maar met al die lawaai wat
saam beweeg het is slegs `n spinnekopweb

gesien. Saterdagaand is daar heerlik saam gebraai
en gekuier met lastige Ria wat pap en sous moet
maak , maar magtig kan sy lastig wees en heeltyd

op soek is na alles wat sy moet gebruik. 
Sondag na die Erediens is daar weereens gesmul

aan koek en tee voorgesit deur die dames.
Statistieke: 6 Lede + 3 Besoekers

P/P Pot- Johan Parsons
K/Kommandante: Hennie & Susan Bloemhof + 

Buks & O3 Lotter .
KYK NA DIE VOeLS VAN DIE HEMEL EN WEET 

WIE SORG VIR HULLE



Pretoria kamp by Kokoriba 4-6 Mei 

Vrydag en Saterdag 

Tannie Susan en haar sus 
kuier onder die tent. 

 

 

 

 

Oom Willie en sy nuwe 

Vriendin sit ook lekker 

In die son en gesels. 

 

 

Diana is aan die uitpak en 

regpak. 



 

Die moeilikheid makers. 

 

 Sandra en Elsa.  (Dit 

maak Vet hoor veral as jy 

alleen eet.) 

 

 

Hier word regemaak om 

te kan eet. O3 wat maak  

jy om te eet vanaand. 

 



 

Almal geniet die buitelug 

by Kokoriba.  Hier is almal 

weer onder die boom  

besig met ontbyd. 

Baie dankie aan almal wat gaan kamp het ons was 

so bietjie min maar ons maak volgende keer op.  

Dankie oom Hennie vir die relings.   

 

Volgende kamp is Dube 8-10 Junie kostes is R530.00 

vir die naweek betaal asb in Pretoria se rekening 

020810289 in vir die vasmaak van jou staanplek.  Vir 

meer inligting kan Jurie geskakel word rondom die 

potjiekos tema by 0827030376. 



 

Onthou om jou kampplek wat jy graag wil besoek se 

kontak besonderhede saam te bring want ons moet 

volgende jaar se kampplekke vas maak asb. 

Skakel vir Buks by 0826023522 of vir Hennie by 

0824256554 vir inligting rondom die kampe. 
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