
 
 

 
 
 
 

Daar is skepties op ‘n 
winterskamp besluit 

met die laaste AJV, maar 
hierdie kamp het nie  

teleurgestel nie.  Die  
bywoning was bykans 50%  

en toe speel die weer ook so  
mooi saam dat die dae heerlik 

warm was.  Saans moes ons egter 
die warmgoedjies uithaal, maar  
sommige het net hul “warm 
kortmou hempde” aangetrek. 
Die Seniors was 
kampkommandante en het groot 
planne vir die naweek gehad en het 
reeds die Vrydagaand begin met 
heerlike ‘jaffles’.   
Die sleepkompetisie het die 
behoefte identifiseer vir 
sleepopleiding.  Dit het 
Saterdagoggend plaasgevind onder 
leiding van Fanie Marx.  Dit is 
werklik iets wat by elke 
streek/gebied aangebied behoort te 
word – almal het iets geleer.  Na 
die lesing het ons die geleentheid 
gekry om te oefen – baie dankie 
aan Jaco wat die woonwa vir ons 
gereël het.  Dit was opvallend 
hoeveel dames besluit het om agter 
die wiel in te klim.  Wel gedaan 
moeders en dogters! 
Natuurlik was alles mooi 
gespasieer om te verseker dat 
niemand die rugbywedsryde mis 
nie – as ons maar geweet het, het 
ons dalk vroeër begin met die 
lapverf projek wat deur Alta 
aangebied is.  Die dames het elk ’n 
pragstuk geverf wat dan deur Alta 
afgerond sal word en deur Rina in 
’n pragtige deken omtower gaan 
word.  Hierdie erfstuk word 
uitgeloot en die wenner word 
tydens die eindjaar funksie bekend 
gemaak.  Fondse ge-in sal vir die 
versterking van die streek se kas 
wees.  Dit was ’n heerlike middag 
in die winterson en in goeie 
geselskap. 
Vir die winterkoue is die jaffle-
broodhoekies gebruik vir ’n warm 

broodpoeding saam met die 
Saterdagaand braaitjie.  Dankie 
julle staatmaker dames en here wat 
gehelp het met die organisering 
van ’n wonderlike naweek. (Die 
senior kampkommandante – foto 
regs) 
Die weer was Sondag nog só 
lekker dat daar nog lank gekuier is 
en voor ons ons kom kry het, het 
die laat middag ure ons ingehaal.  
Atlanta het homslef beslis as ’n 
uitstekende winterkamp bewys.  
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Rietvalleiers moedig mekaar aan tydens die sleepopleiding Saterdag (links bo) en 
Fanie hou ’n wakende ogie terwyl Glenn die woonwa om die draai stoot (regs bo). 

Marcelle en Larine het solank die skottelgoed 
gewas terwyl hul mammas besig was. (links) 
Kenny Mulder het goed genoeg gevoel om die 
naweek saam met ons te kamp!  Dit was goed 
om jou weer te sien Kenny! (links onder) 
Die dames hard aan die konsentreer om binne 
die lyntjies te verf (onder) 


