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Doringlaagte 18-20 September 2015 

Suidwes-Kaap  

Waar begin  jy om te vertel van die naweek? Daar het so baie gebeur en baie sonder dat dit beplan was.  
Daar was mosie en mossie, skoonma se “koutjies”, al weer die charcoal, Help Help..., val in die dam met 
klere en al en skeerroom. Kom ons vertel die storie van die begin af, of ten minste van waar ons laas op-
gehou het. Andre Potgieter was soos gewoontelik weer eerste aan die woord op gesigboek nadat ek gesê 
het die lug is blou. Hy stuur vir ons ‘n klop inligting van persentasies wat skrik vir niks en tot vandag toe 
nog weet ek nog nie waarvoor dit staan nie. Dit daar gelaat mede Sawenante, hier is sy antwoord; ”Hier is 
vandag se weer Mr Theron en dit lyk wragtig nie blou nie”. Hy sit seker in ’n kantoor dink ek.  
Die wind het gewaai en sommer behoorlik , so sleep spoed was teen 10% laer as normaal weg.  

Doringlaagte is ‘n baie mooi oord wat omring is deur berg en die natuur. Die groot dam lok die voëls en 
kort-kort hoor jy hoe spring ‘n vis. Ten die tyd dat ons daar intrek, is die meeste al ingeburger.  Tog is daar 
‘n paar bekommerde oë wat die pad dophou omdat die persoon wat die boekevat moet waarneem nog nie 
hier is nie. Boekevat word Vrydagaand gehou voor Paul Steyn se woonwa en teen die tyd het die Goslett’s 
ook net daar ingetrek. 

Niël Goslett is betyds om vir 
ons ‘n paar verse uit Matt.:6 

voor te hou uit die baie 
bekende Onse Vader gebed. 

Al die naweek se foto’s is hier te kry                      www.flickr.com/photos/136537030@N02/albums/72157658831442290 
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John McDonald heet almal 
welkom en vertel meer van 
hoe die naweek gaan       
verloop. 

Ek het gedink Danny le Roux gaan 
nou sy eerste sê inkry as 
ondervoorsitter maar nee.....hy hak 
al weer vas by die charcoal en so 
word Niël genooi om saam met 
hulle te braai. 

Die vure brand en  daar word lang stories vertel. Die wind het ook sy asem uitgeblaas en ons vuur se rook 
trek mooi die lug in. Tussen die lag en die gekwaak van die padda’s vertel Danny vir ons van wat hy alles 
gelees het in die kongres stukke. Teresa le Roux kleur ook die prentjie in. Nadat hy alles klaar gelees het, 
kan hy een ding nie verstaan nie; “wat is die mossie waarvan hulle praat, it’s a bird”  Sê vra hy vir Teresa. 
Sy lag te lekker en help hom toe mooi reg dat dit ‘n mosie is en nie mossie voëltjies nie.  
Oor Skoonma se koutjies moet julle maar self die storie by Danny gaan uitvind. Sorg net dat jy dit op ‘n leë 
maag doen. 

Die nag het ons bekruip en so het 
die kamp ook stil geword. Hier is 
‘n paddakoor met alt, bas en     
tenoor wat ons aan die slaap kom 
sing. Dit was nie steurend nie.  
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Vroegoggend het die mooi ons begroet en ek is die kop uit om ’n bietjie hoogte te kry vir ‘n paar foto’s. 
Dankie, Skepper dat ons ook in die mooi kan deel en dat U ook mense gebruik om dit te onderhou en 
mooi te maak.  

Die geriewe hier is ook netjies en skoon. Die 
storte was wel op ‘n stadium koud gewees 
a.g.v. ‘n leë gasbottel.  
So iets moet altyd met die kampleier gedeel 
word sodat hy dit kan opvolg en regstel.  
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Carla Smit en Isabel Steyn het 
die inbetaling behartig. Louie-
Cecile Boonzaaier was ook op 
haar pos om die eerste loodjie 
lyste te laat loop vir volgende 
jaar se Skimkamp. Mense 
ondersteun hulle, dis harde 
werk en ons kan dit vir hulle 
net makliker maak. Ons sien uit 
na die een! Ek wonder waar is 
ons Skim ....Skim hoor jy my? 

As jy meer van fotografie wil weet en hoe om jou kamera en selfoon beter te gebruik moet julle nie ons 
volgende kamp misloop nie.  Night Sky.  Niël Goslett gaan vir ons meer leer en op ‘n praktiese manier 
wys hoe ons beter foto’s kan neem. Hier is ‘n klompie foto’s wat hy die naweek geneem het, dankie Niël. 
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Hierna was dit dorp toe, ons 
het gaan droëvrugte soek want 
hier in die kontrei is daar baie. 

Selfs die mark by die kerk het ons nie verby geglip nie, hier is Teresa le Roux, Rozel Goslett, Isabel Steyn 
en Janine Theron aan die loer. 

Dis ‘n lieflike dag en die dam is ‘n groot trekpleister vir groot en klein. Hier kom ‘n ding ... Ek het dit 
geweet ...maar toe is dit meer as een ding ...dit het ek nie geweet nie. 

Pieter en Talita Stemmet 

Gelukkig is hier nog ‘n gaatjie. Vir die stukkie humor moet julle 
nou saam met Paul, Isabel, Petrus en Janine ry in die x5. Voor ons 
ry Niël, Rozel en Teresa en is hulle so 80m voor ons en stop by 
die oord pad wat aansluit by die teerpad. Paul neem toe die eerste 
afrit na die teerpad en ons ry voor die Niël spannetjie verby in die 
rigting van die dorp. Hulle volg ons nie en ons stop en wag. Draai 
later om en gaan kyk wat aangaan......hulle het ons nie sien verby 
ry nie..nou hoe werk dit? Ek moet së Niël kan sy pouse hou. 
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Ons Sink!  Salome Low maak reg vir 
die groot nat word en Louie Swanepoel wat 
moet kophou om haar veilig by die oewer te 
kry. 

Ai mens, die arme vrou het net een arm ook 
want die ander skouer het onder die mes 
deurgeloop by een of ander hospitaal. Nou 
al waaroor sy worry is haar selfoon. Die 
SOS sein het die reddings bote van heinde 
en verre geroep om te kom help. 

Die Stemmets 
het geroei met 
‘n spoed om te 

kom red en 
help. 
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Pieter Henning en  Lizzie Nell het ook die 
trap bootjie  gaan trap. 

As daar nou twee was wat die dam geniet 
het, was dit Dane le Roux en Gerhardus 
Theron. 

Rustigheid, son wat skyn en die voëls wat gesels, dis mos nou die lewe! 
Meteens is daar ‘n slag en toe word daar groep, “help haar sy’s in die water” en toe ‘n gelag. 

Met die uitklim slag uit die bootjie het 
dit toe mos nou weg geskuif van die 
bruggie af . Dan is daar mos net een 
pad en dit is water toe vir Isabel Steyn. 
Tenminste was dit ‘n sagte landing. 
Teresa, en jy sit stil? 

Ons kom bymekaar vir Boekevat en 
Ohna Oosthuizen  was aan die 
woord. Die gedeelte uit Jakobus het 
mooi aangesluit by die naweek. 
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Na boekevat vertrek ons , Petrus en Janine asook Paul en Isabel Steyn terug huis se kant toe om Bennie 
Pienaar se 60ste verjaardag by te woon. Paul jy weet wat nou gaan gebeur daar by ons woonwaens, sê ek. 
Dis “pay back time” . Ek hoop net hulle doen ‘’n goeie job. Paul vat die stokke bymekaar en ons is betyds 
vir die funksie. Dis ook goed om dan vir die Retiefs, Alet Strydom, Engelbrecht’s en Botha’s daar  te sien.  

Geluk ook Bennie met jou 60ste, die volgende grootte kom hou jy sommer op die kamp by 
ons en bring die band saam. 

Met ons terug ry maak ons eers ‘n pitstop in Robetson en  was dit nie lank daarna dat ons by die kamp  
indraai nie. Janine is die eerste een wat iets opmerk aangaande ons woonwaens. 
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Foto: Niël Goslett 

Foto: Niël Goslett 

Piet Byleveld het die volgende bevinding gemaak. Die 
groot hande op my bakkie is ‘n vrou sin. Dis is alles 
regterhande. die ander van ‘n seun so 16 jaar oud. 
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Hier was baie pret gewees, dit kan ek sien en moet my self net keer of ek wil ook gaan help. Waar is die 
“wag-pop” wat alles moet oppas? Die foto’s verklap baie en Byleveld het al die feite bymekaargesit. Vol-
gens hom was hier meer as 10 lywe by die storie betrokke. Daar was die mynkaptein, ‘n lang vrou, ‘n vrou 
wat drie bene het, dan ‘n vrou wat  nie lekker kan sien nie eintlik twee van hulle en twee seuns. Hy vertel 
my toe ook dat daar heelwat toeskouers was wat lekker gelag het, selfs aangemoedig het. Daar was ook ‘n 
ou dame wat die mense probeer keer het maar sy wil anoniem bly.  
Die wit lint papier wat julle sien is gebruik deur Byleveld om die misdaad toneel af te sper aangesien die 
geel Polisie lint op is. Die vertel my dit is glo reg rondom Nkanla gespan daarom moet hulle nou witgoud 
gebruik. 

 

Teresa dankie vir die 
foto’s 

Salome baie dankie vir die Skimkamp 
skenking. Jy kan dit by Andre Potgieter 
inbetaal.  

Kyk 
Mooi 
na al 
die 

gesig-
gies 

So word dit gedoen...........Baie 
dankie julle almal—doen so 
voort! 

Teresa lê Roux 

Teresa lê Roux 
Teresa lê Roux 

Teresa lê Roux 
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Sondag is daar stil-stil 
‘n opname gemaak wie 
van die mans het nie 
geskeer nie weens ‘n 
tekort aan skeerroom. 

Salome kon nie wag dat ons daar stop nie en mense soos ‘n trap orreltjie het sy vir ons die verhaal vertel 
wat hier plaas gevind het. Daar word gesê ons moet vir Danny, Carla Smit en Andre gaan opklop en vra vir 
koffie. So gemaak en niks gekry nie. Gelukkig het sy toe gesorg vir koffie, tee en koekies. Sweet van jou 
hoor! Die goedjies wat die deure versper het, is verwyder en almal het droomland gaan opsoek. 

Baie dankie vir Janus          
Scholtemeijer wat vir ons      
Sondagoggend se diens 
gelei het. Ek glo hy en sy 
vrou het ook die tydjie 
saam met ons daar geniet.  

Voorsitter Pieter Hening hanteer die voorsitterstee nadat ons self ‘n  
koffie of tee geniet het. Hier was heelwat inligting met die lede gedeel. 
Onder andere dat daar een keer ’n kwartaal ‘n trekking gehou sal word 
van die lede wat by die spesifieke kamp, kamp . Die wenner sal dan ‘n 
deel van hul kamp geld terug kry. Die naweek het SWK vir die 
kampplaatjie betaal en nie die lede nie.  
Daar was ook oorgedra al die lief en leed. Sterkte ook vir die wat siek 
is. 
Baie geluk ook aan die wat verjaar die komende maand.  
Onthou om die voorstelle kissie wat by die ondervoorsitter se woonwa 
staan ( Danny le Roux ) te gebruik vir wat ook al jul wil oordra na die 
bestuur toe. Die kanaal is daar vir die lede. 

Salome Low kry hier ’n toiletplaatjie omdat sy nie die 
skeerroom weer terug in die blikkie kon kry nie, ‘n Paar 
mense se gesigte het toe ook van die skeerroom gekry 
asook my bakkie.  
Paul Steyn en Petrus Theron kry toe ook een omdat hulle 
so vroeg in die oggend wil koffie hê. Die mannetjie in die 
tent was glad nie gelukkig omdat ons hom opklop nie. Hy 
verstaan nie so lekker nie, ons is dan wakker. Slaap maar 
lekker, slaap maar laat, môre bring ons die wekker....tralee 
tralaa..... 
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Hier kan julle maar julle eie afleidings maak.............  

H
o
u    
m
y  
d
o
p 

Danny lê Roux Salome Low 

Estie Viljoen 
Ohna Oosthuizen 

Sippie Henning 

Andre Potgieter .....”mede 
redakteur” 

Louis Havenga 
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.....Danny jou beurt is jou beurt....... 

Hierdie storietjie het ons 
nou geniet, kom ons kyk 
hoe loop hy verder. Geluk 
Danny met jou M.O.C.R 
toelating. 
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*Kamp bywoning: 17 eie lede, 0 gaste en ander streke 0 = 17  Totaal   .                                                                                                            
*Ons volgende kamp is by Night Sky 23 - 25 Oktober 2015 
*Bestuurslid verantwoordelik: Petrus Theron 
*Foto’s geneem deur Petrus Theron tensy anders aangedui. Dankie vir die foto           
bydraes en stuur gerus van jul foto’s vir my na ‘n kamp. 
*Kommentaar is altyd welkom epos: theron.pj@mweb.co.za 
 
 Redakteur    Petrus Theron 

Lag maar lekker volgende keer is jy dalk op die bollie blad. 

Wie het verskoning gevra vir die 
kamp was die vraag. Joan  Fos-
ter het toe die volgende 
oorgedra. 
 
Tannie Frans en Oom Bettie 
 
 
Nou kyk hoe mooi hanteer Alex 
Foster die storie. 
 
Kyk al die gesiggies lewe. 

Nou as mens so ‘n foutjie maak dan moet 
jy dit baie gou regstel. 
 
“Oom Dave en Tannie Bettie het         
verskoning gemaak”  Ai nie weer nie 
vrou! 
 
 
 
Ons verstaan nou al amper wie verskon-
ing gevra het. 


