
GOUD-RIFFELS 
                

                N ie alles w at blink is goud ∧ nie…  
                     

Kampnuusbrief - Oktober 2009. (Drie Berge) 
 
Redakteur:  Dagsê Goudriwwers! Soos die digter sê, ‘dit is die maand Oktober, die mooiste, mooiste 
maand...’!  Mens kruip sommer uit jou dop en sien uit daarna om somer-dinge in somer-weer te doen.  
Hoewel die winter sy bekoring het, met lekker om die vure sit en stomende sjokoladedrankies drink, 
gooi 'n mens tog graag die dik klere af en geniet die groen seisoen.  Miskien sal ons nou weer 'n paar 
ander sawanante ook te siene kry wat nie in die  winter kamp nie! 
 
Lief en leed:  Ons wens die Naude-gesin baie geluk met die volgende kleinding wat oppad is.  Ons is 
saam met julle opgewonde.  Rina se kleinkind, Louwtjie, het 'n baie groot oogoperasie gehad en 
vorder goed.  Oupa Robbie se Pa is Dinsdag oorlede op die ouderdom van 94jr.  Ons bid vir hulle vir 
sterkte met die begrafnisreëlings en hulle groot verlies.  Oupa Robbie self sterk nog aan na sy groot 
aorta-operasie en sê hy voel elke dag sterker.  Frans en Christine trek hierdie naweek, wat 'n groot 
werk!!      
 
Nuuswaardighede van vorige kamp:  Thaba Morula is 'n baie mooi en netjiese kampterrein met 
pragtige tuine en geriewe.  Die deel waar Goudrif saam met Kosmos gestaan het, het net min skadu 
gehad en die naaste ablusies was nie heeltemal op dieselfde standaard as die ander nie.  Ons 
verstaan dat dit die avontuurkamp se geriewe is wat vir ons oopgesluit was, slegs om 'n nader ablusie 
ook te hê vir nood.  Ons fonsinsamelings, kerrie-en-rys Vrydag en pannekoek Saterdag, is goed 
ondersteun en die saamwerk het die lede sommer lekker laat ‘bond’!. Van die jongklomp het die 
swembad ten volle benut en goeie oefening gehad in Volley-ball.  Dis jammer dié item is nie meer op 
die Presidente nie!   
 
Kampdetails vir hierdie naweek: 
Ons kampkommandante:  Japie. 
Ons toktokkies:  Estia en Janco. 
Vrydag ~ Boekevat: 19:00 en daarna heerlike Wawielburgers. 
Saterdag ~ Boekevat en inbetaling by Bettie – tarief R300,00 vir 4 persone.  Ekstra persone R30/nag, 
ekstra voertuig R25/nag.  Later die dag, pannekoek by Japie se woonwa. Babervang, swem, sports 
en rugby kyk. 
Sondag ~ Kerkdiens (radiodiens inluister) 8:50 by Johan en Bettie; Daarna afsluiting om 10:00. 
 
Afkondigings: 
>  Al ons Buddy Welder kaartjie is verkoop en die prystrekking het by die Kongres plaasgevind.  Al  
    drie wenners was sawanante! 
>  Denette het die boeke met voorbeelde saamgestuur vir Goudrif-hempies. Maak 'n draai by Bettie  
    en gee jou mening. 
>  Japie het die masjientjie gereël om gravering van plaatjies in die toekoms baie te vergemaklik.  Dit    
    word hierdie naweek vir die eerste keer in gebruik geneem.  Baie dankie, Japie!! 
>  Ons versamel nie-bederfbare kos vir ons Kosblikkie-Gemeenskapsprojek.  Dankie vir jou  
    ondersteuning. Japie neem dit in ontvangs. 
>  Goudrif-dans in 2010: 'n Lente dans in September (4, 11 of 18 Sept). 
>  Kersboom kamp: Weltevrede 27-29 November.  Ouers koop self hul kinders se geskenkie, die  
    waarde nie meer as R100.00 nie.  Volwassenes wat 'n geskenkie van kersvader wil ontvang, moet  
    vir Denette R50.00 per persoon gee.  Bettie neem dit in ontvangs in haar afwesigheid. 
  
Verjaarsdae: 
Conway Kai 29/10; Fanie 30/10; Alta 12/10; Marli 29/10; Hannes 4/10; Bennet 30/10. 
 
Goudrif-groete, geniet die kamp. 
Rina.  
(e-mail gerus vir my nuusbrokkies by fouchee@lantic.net tot verdere kennisgewing) 


