
SAWA  Suikerbosrand 

Kamp te Bloekompoort   21 tot 25 November  2012  

Ons naweek het afgeskop met ‘n senior burger kamp wat al Woensdag  begin het, die woonwaens het al van 
vroeg af begin inkom , met ‘n totaal van 8 waens waarvan drie besoekers was . Woensdag en Donderdag was 
lekker warm maar ons het darem donderdag aand ‘n lekker bui reen gehad wat die aarde bietjie afgekoel het , 
ons het ook heerlike pap en wors geniet uit Hennie se kombuis 

         

 Senior Burger Speletjies     Kuier Kuier 

        

 Ons ongenooide Gas             lekker Pap en Wors 

Vrydag was maar rustig met die naweek mense wat so een, een opgedaag het , verder was die dag maar rustig 

Saterdag was maar  nat  en winderig maar dit was redelik bedrywig met voorbereiding vir die kersboom en die 
aand se ete 

Kersvader het ‘n besoek kom afle met baie opgewondenheid onder die kinders 

     

 



Die aand het kersvader ook vir die seniors kom kuier waar almal ‘n geskenk ontvang het saam met ‘n lekker 
bord kos uit Hennie se kombuis   , die aand was baie gesellig en dit het lekker geword to Virgi begin het om van 
sy proppie drank uitdeel     

       

     

Sondag oggend was kerk en afsluiting waar van ons lede toekenning plaatjies ontvang het, daar is ook ‘n paar 
mamparra plaatjies uitgedeel vir die mense wat dit verdien het, daarna het ons  heerlike ontbyt geniet . Die res 
van die dag was maar rustig totdat almal begin oppak en huiswaarts keer 

          

Tannie Joey 20ste Streek    Toy en  Marianne 30ste Streek 

          

Virgie En Jackie 250 Algemeen    Dries en Martie   

       Nationale Merite Toekenning 25jaar Lid 

Dit was die laaste kamp vir 2012 so alles wat mooi is oor die kers seisoen en ons sien uit om almal by die Jan 
kamp te Bloekompoort vanaf die 16de tot die 20ste Jan 2013 te sien 

             


