2017 TOYOTA RUST DE WINTER 4X4 JAMBOREE
28 April – 1 May 2017
Met die Jamboree ophande van 28 April tot 1 Mei wil ons
weereens deelnemers en borge uitnooi om betrokke te raak.
Hierdie is werklik ‘n unieke geleentheid en enig in sy soort.
Skryf in en geniet ‘n uitdagende roete in die natuur met jou 4x4
Borge kan hulle teikenmark bereik met verskeie borg opsies.
Kontak die Klub vir meer besonderhede.
012 379 1715 admin@4x4atv.org
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General Tires Kinder vermaak
Dit is weer tyd vir ons jaarlikse Jamboree en die kindertjies kan nie meer wag vir al die
bederfies wat hulle al so deur die jare ontvang met die finansiele hulp van General Tires.
Groot dank aan General Tires wie dit vir ons moontlik maak om ons kleingoed lekker te bederf.
Geskenkies word gemaak, daar word geverf en gespeel vroeg tot moeg. Die Rust de Winter/
General Tires treintjie vervoer kindertjies van hul kamp plek tot by die speel area en terug.
Ouers het nie nodig om te bekommer nie want hulle is goed versorg.
Die speel area word gereeld opgeknap en instand gehou sodat ons kindertjies lekker
kan speel; daarvoor sorg “oom David en sy span” baie mooi.
Ons is ongelooflik trots op ons General Tyres speelpark.
Daar is lekker bome en koelte en oud en jong kom om te deel in die pret.
Weereens baie dankie aan almal betrokke.
Vriendelike Rust de Winter groete, “Ouma van almal”

Wie kom saam…?

Serra da Leba – Leba bergpas

“Doodsakker”

Daar is nog plek vir 3 voertuie om saam te gaan Desember 2017 op ‘n begeleide toer in
Angola. Belangstellendes kan Antoinette of Gert Helberg kontak vir verdere besonderhede.
Stuur asseblief epos na magpro@mweb.co.za vir volledige toerplan en verdere besonderhede.
Reis program sluit onder andere in – Besoeke na verskeie besienswaardighede rakende die
Anglo oorlog. Baie interesant, veral vir die manne wat destyds in Angola diens gedoen het.
Ons besoek Luanda, ry die berugte leba pas van bo na onder en terug, besoek geskiedkundige plekke, en beleef die mooie natuur van Angola.
Die hoogtepunt van die toer is die rit deur die alombekende “doodsakker” . Die gids, Martin
le Roux van Namibie, ken sy storie en ken die see soos die palm van sy hand.
Koste vir die 12 dae toerplan deur Angola beloop R3000.00 per voertuig ongeag die
hoeveelheid insittendes.
Ons vertrek punt is Ruacana in Namibie en die toer eindig ook in Ruacana.
Voorlopige datum is 19.12.2017 tot 31.12.2017.

