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Hallo aan almal 

Soos julle weet is die jeugnaweek gehou by Eastco anderkant Magaliesburg vanaf die 25ste April tot die 28ste April 2008. 

Die Vrydag het rustig begin. Almal het maar opgeslaan en rustig verkeer. 

Saterdag het ons begin met boekevat en betalings en daarna het ons � kettieskietkompetisie gehou. Oud en jonk het deelgeneem. Die 
ou ballies het ons gewys hoe daar met � kettie geskiet moet word en vir die jonges was dit maar � taamlike nuwe ervaring gewees. 

Die middag het ons “bunny chows“ gemaak en aan die mense verkoop. Dit was � reuse sukses en ons het so R380 wins gemaak vir 
die jeugkas. Daar was van die kinders wat nie � “bunny chow“ geken het nie en hulle was taamlik bekommerd dat hulle nou haasvleis 
gaan eet. 

Die middag het ons � “putt putt“  kompetisie gehou. Die ondersteuning van die mense was baie goed. Ons het � ‘skins’ gehou en jong 
Franco Volschenk het die eerste “hole in one“ op een van die ‘skins’ putjies geslaan. Hy het weggestap met R25. Sy sussie Shine het 
die tweede “hole in one“ op dieselfde putjie geslaan en sy het weggestap met R15. Oom Neels Otto was die kampioen vir die dag. 

Dit was veronderstel dat daar spookstories die aand om � kampvuur vertel moet word maar die kinders was of te bang of hulle het 
vroeg uitgeklok. 

Sondag is die kerkdiens deur Fanie Bezuidenhout gehou waarna ons � versnapering saam met oom Willie en tannie Kobie Schoultz 
gehou het vir hulle 200 streeksaamtrekke. Baie geluk. 

Ons het toe die kinders se oplettendheid getoets met � speletjie. Antonio het � paar items, wat nie in die veld hoort nie, geplaas en het 
toe die kinders laat soek. Niemand kon alles opspoor nie maar hulle het darem heelwat items geïdentifiseer. Ons het daarna � ballon 
geveg gehou onder mekaar. 

Ons was ook bevoorreg om met die “quad bikes“ � bietjie te gaan rondjaag in die modder en was dit nou vir jou � belewenis. Ons het 
vet pret gehad saam met ons gids. 

Die middag het ons almal op ’n wildrit gegaan en die terugvoering wat ons gekry het was dat dit baie opwindend en lekker was. Daar 
was soveel mense dat ons drie ritte moes onderneem. Ek sal net graag wil weet wat alles op die laaste rit gebeur het waar oom Pieter 
van der Westhuizen en sy kalante op was. 

Maandag het almal maar so lui lui begin oppak en reggemaak vir die terugtog huis toe. Daar het ook heelwat mense agtergebly. � Paar 
brawes het besluit hulle gaan ook nou die modder aanpak met die “quads“ en glo my hulle het dit behoorlik gedoen. Ek weet nie of 
hulle weer daardie klere sal skoon kry nie. Kyk maar na die foto’s en besluit self. 

Weereens wil ons as kampkommandante — Myself, Arelene, Antonio en Alida net baie dankie sê vir die ondersteuning en deelnames. 
Dit lyk of almal dit geniet het. Dankie ook aan die kuikens vir hulle hulp. 

Ons wil ook die eienaar van die oord en personeel baie dankie sê vir hulle opofferings wat hulle gemaak het om die naweek vir ons 
suksesvol te maak. 

Jeuggroete                Francois & Arelene en Antonio & Alida 


