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                      Aangebied deur Albatros 
                       7 tot 9 September 2018 
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Die kampterrein vir ons 100 plus is geboek. In jou kop weet jy nou al die krag is ‘n probleem, dan weet jy 
ook dat daar nie baie skauduwee is nie. Vooraf het ons dinge in plek gesit, Danny le Roux se kragopwekker 
is ook beskikbaar. Die ander ding wat ons ook weet is dat ons in die natuur gaan wees, op ‘n plaas met baie 
veld blommetjies en ons sien uit daarna. ‘n Week voor die kamp moet plaasvind kry ons ‘n epos. Die kamp 
het geskuif na Bergrivier. In my kop dink ek dat die versoek om die kamp te skuif geslaag het. Later 
verneem ek dat daar heelwat windskade plaas gevind het op Sonklip.  Sterkte vir julle Esme en dankie dat 
julle tenspyte van die skade nog steeds kom saam kamp het. 
Ons haak laat middag die woonwa en weet dit gaan ‘n nat en koue naweek wees. Ons slaan tent op terwyl 
die druppels val. Gou is ons reg en groet almal. 

Daar word ingeteken by  
Benita Stramrood. Ons 
ontvang twee blikbekertjies, 
kamp program, fudge, iets 
vir die keel, en ‘n pet. Dan 
kry ons die nommerplaat, al 
te mooi, dis ons kamp plaat-
jie. Albatros moet mos altyd 
groot gaan. Hierdie was ‘n 
glips, die mates was deur 
gegee as 4 x 7 en hy het dit 
toe so gemaak. 4 duim x 7 
duim. Gelukkig was daar 
ook ‘n 100 plus plaatjie in 
gewees vanaf hoofkantoor. 

Hierdie gaan ‘n lekker naweek wees, 
die reën het opgeklaar. In die luggie 

kan jy voel dat iemand iewers ‘n yskas 
se deur oop vergeet het.  

Aantal woonwaens: 12 
Streke:  Albatros en Suidwes-Kaap 

Hou in gedagte dat ‘n koue en nat na-
week voorspel was. 
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As jy al meer as 100 kampe gekamp het, moet jy die 
afdak toe oë kan opslaan. Dit was nie die geval nie, 

elke dag leer mens iets nuut ne. 

Esme Coetzee het vir almal welkom geheet. Sy het 
vir ons kom deel uit die Woord oor vriendskap. 

Hierdie is ‘n vriendskap naweek. 

Na boekevat het ons rondom die tafel gekuier, daar was 
kaas, biltong, koekies, chippies, smeer, vyekonfyt, neute, 

sap en wyn. Welgedaan dit bly altyd ‘n wenner. 
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Vroeg is die vure al aangesteek, Hier word altyd 
lekker gekuier en ons hoor van stories wat by die 

kampe in die verlede gebeur het. 
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Die foto is geneem net voor ons gaan slaap het, die Bergrivier vloei van wal tot wal en bly ‘n mooi gesig. 

Johan Oosthuizen was gou die skottelgoed. Theo Roux en Riana Potgieter maak vir almal vetkoeke. 
Hierdie was tops en uit die boeke gewees. Tot die bye het kom kers opsteek oor die resep.  
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Belinda Oosthuizen, Benita Stramrood en Georgine Hugo help met die voorbereiding van die patats,    
aartappels en groente. Kyk net na die mooi stel potte waarin ons kos gekook word. 
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Duane (Husband) Coetzee was een 
van die kokke, elke keer as hy die 
hoender pot se deksel oplig het ek 
geweet ons gaan baie lekker eet. 

Die reuk vertel jou dit. Corne Roux 
was orals in die agtergrond besig. 

Andre Potgieter begin met boekevat deur te sê hy het 
niks geweet van wat Esme vir ons Vrydagaand gedeel 

het nie. Sy hele gedeelte  handel toe oor die vriendskap. 
So werk die gees van God om vir ons iets spesiaal te gee 

om aan te herkou. 

Die outjie het kom kyk wat hier aangaan. 
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Smaaklike ete! 
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Theo het vir ons die boodskap gebring en heel gepas 
ook aan gesluit by die vriendskap tema. Veral op 
Jesus se vriendskap met Lasarus. Dankie vir jou 
treffende boodskap Theo. 
 
Esme het almal bedank wat ‘n aandeel in die naweek 
gehad het. 
 
Van Suidwes-Kaap se kant af wil ons sê: 

“Dit het ons verwagtinge oortref en jul vriendskap 
was goed vir ons. Dankie vir al die bederf.” 

Theo, Corne en Duane 
word bedank vir die 

baie lekker kos. 
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Benita was ons kampleier vir die       
naweek. Dankie vir jou groot aandeel 
om die naweek ‘n sukses te maak.  

Die 100 plus kampe mag nie dood loop nie, al wat ek kan sê, die wat nie hier was nie het groot uit gemis. 
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Ooooo gatta patatta……….    

Iemand het in my oor kom fluister…..John en Engela 
McDonald het gesukkel met die krag wat nie op hul woonwa 
wou werk nie. Hier gekyk en daar getoets totdat hul die fout 

gekry het. Dit was nooit in geprop nie. 

Hierdie storie het ook so met die 
waai van die wind by my uit 

gekom...Duane en Esme het hul 
handoeke by die huis vergeet…. Nou 

wonder ek net, was dit dan toe     
sommer varkie naweek gewees. 

Tot vandag toe nog kon ek nog nie 
uitgevind het wie pa staan vir die 

plaat nie...7 x 4 sê mos eintlik niks 
nie, amper iets soos ‘n vergelyking. 
Maar 4cm x 7cm maak die wêreld 

se verskil. As Joos nou by die kamp 
gewees het sou hy vir sy woonwa 

nog ‘n deur moes in gesit het. 

Geskryf en saam gestel deur Petrus Theron, ek hoop julle geniet dit en voel vry om per e-pos te              
kommunikeer. theron.pj@mweb.co.za 

Groete tot ‘n volgende keer. 


