
Ons (PJ & Riaan) wat as 
gashere opgetree het vir die 
naweek, het besluit om Don-
derdag-aand al deur te gaan 
Amigo's toe. Met ons 
aankoms daar het 
ons staanplek gemaak regs 
langs Anton Koekemoer & 
gade. Wat 'n voorreg om te 
sien dat ons Gebiedsvoorsit-
ter reeds daar was. Vrydag-
oggend vroeg het daar reeds 
woonwaens begin instroom. 
Die Oord was soos ge-
woonlik in 'n pragtige 
toestand, net jammer daar 
was baie dooie visse wat in 
die dam gelê het, maar een 
opmerking verder aan die 
eienaars van Amigo's, en die 
visse is bymekaar gemaak 
en verwyder. Die ou ablusie-
blokke is opgegradeer en die 
familie badkamers is puik. 
So teen sesuur die middag 
was almal wat moes kom 
reeds daar. Ons het so 
teen 19h00 Boekevat gehou 
en daarna lekker saam ge-

braai en gekuier. Ons eie 
DRIE SNARE het ons "ge-
entertein" toe hulle ewe 
skielik wegtrek met musiek, 
thanks Maruis, Ian en Neels! 
Saterdag-oggend 6h00 het 
die katrolle begin sing en 
teen 12h00 was die kompe-
tisie iets van die verlede, 
met ons wenners in die sak. 
Saterdag-aand 19h00 het 
Pieter van der Westhuizen 
vir ons Boekevat gehou en 
daarna het almal maar om 
hulle kampvure gesit en ge-
braai. 

Sondag-oggend se Kinder-
kerk was behartig deur 
Sondra en die afsluiting 
deur Pieter van der 
Westhuizen, die Ds, wat sy 
betaling gekry het deur ons 
lootjie te wen! Met afsluiting 
was daar bietjie interaksie 
gehou van Johan Campbell 
se kant af met die lede oor 
Mini & Mega kampe. Ek 
hoop en glo die lede ver-
staan nou beter. Die vis-

vangkompetisie wenners is 
ook geluk gewens en was 
soos volg: Vrou met die 
swaarste vissak (of moet ek 
sê emmer ) was Susan 
Du Preez 5.5kg; vrou met 
die grootste vis en dan nog 
boonop 'n besoeker by 
ons (wat nie eers hom wou 
vashou nie) Elize Botha 
1.6kg. Die mans afdeling 
was gewen deur Louis Pre-
torius, met 'n vis van 4kg en 
die man met die swaarste 
vissak was Hannes 
Bothma. Van die Oord se 
kant af het hulle weereens 
aan al 17 waens die heerlik-
ste koek en terte voorgesit 
met koffie en tee. Baie 
dankie Amigo's, julle bly 
tops! Stadig maar seker het 
die woonwapark begin leeg 
loop en almal is terug huis-
warts. Van my en Riaan se 
kant af dankie dat julle so 
lekker saam gekamp het.  
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Ons gashere vir die 
naweek: 
PJ en Riaan 

Hul “babahondjie” JB 
het stroopsoet saam-
gekamp 

Ons Gebiedsvoorsitter 
Anton Koekemoer en sy 
gade Sondra 

Die Drie Snare: Marius, 
Ian en Neels 

Anton Koekemoer wag 
vir die grote om te byt 

Kyk hoe lekker! 
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Bladsy 2 

Rassie vreeslik skaam 
vir die kamera 

Ma en dogter spandeer 
kwaliteit tyd saam. 
“Priceless” 

As die vis nie byt nie 
bly ons op ander ma-
niere besig 

Buite swembad was 
lekker verfrissend 

Ouch! Bietjie baie kloor 
in die warm binnens- 
huise swembad 

Tyd vir vars aas aansit Dit was Johan Camp-
bell se eerste kamp na 
sy groot rugoperasie 

Daar is van vroeg af om 
die kampvure gekuier. 
Dis nou lekker sit daai! 

Die Drie Snare loop deur 
die kamp en almal sing 
saam. Ooouu ryperd…. 

Kinderkerk in die 
natuur. 

Pieter Van der 
Westhuizen het die 
boekevat waargeneem  

Vrou met die swaarste 
vissak was Susan 
Du Preez 5.5kg  

Vrou met die grootste 
vis Elize Botha 1.6kg  
 

Man met die swaarste 
vissak was Hannes 
Bothma 

Man met die grootste 
vis was Louis Pretorius 
4 kg 

Pieter Van der 
Westhuizen was die 
wenner van die lootjie 

Ons volgende Weg en Mini kampe is 18-21 Maart. Weg kamp by Sani-Pas (Paspoort is n vereiste) kontak Hanrick 
by 082 458 2103 of voorsitter@vaalriver.co.za vir meer besonderhede.  Mini kamp by Malonjeni @ R375.00 per GE-
SIN indien 15 of meer gesinne, minder as 15 gesinne R540.00. Betaling direk aan die oord. RSVP asb. Mini/Weg 
kampe vir Junie is nog oop. Kontak asb vir ondervoorsitter@vaalrivier.co.za om dit te reël.  
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