
GOUD-RIFFELS 
                

                N ie alles w at blink is goud ∧ nie…  
                     

Kampnuusbrief  nr 3 / 2009: November – Weltevrede. 
 
Redakteur:   En so kom ons alweer by die laaste kamp vir 2009!  Dit voel vir my asof ons werklik net 
al hoe lekkerder en lekkerder kamp, stem julle nie saam nie? Ons “nuwe” lede raak nou “ou” lede wat 
die opset begin leer ken, die klub sy eie maak en op die hande dra, en hom/haar in die proses 
vergeet. Dit gaan duidelik daaroor wat vir Goudrif belangrik is en nie vir myself nie. Baie dankie vir 
julle harde werk deur die jaar met fondsinsamelings en met die voorbereiding van die 
Kersboomkamp. Dit gaan nie ongesiens verby nie. 
  
Lief en leed:  Oupa Robbie sterk nog aan na sy groot aorta-operasie en sal op aanbeveling van sy 
dokter eers weer in 2010 kamp. Japie en Hans se broer Kemp, se dogtertjie Adel, Faan se tante en 
Katy se broer Danie, is die afgelope tyd oorlede. Ons dra dié gesinne in ons harte.    
 
Nuuswaardighede van vorige kamp:   Die Oktober kamp by Drie Berge was 'n wenner! Die lede wat 
nog gewonder het of hulle in die reën sal kamp, het gesien hoe lekker dit kan wees. Niemand het eers 
gekla omdat hulle in gietende reën moes kamp opsit nie. Vrydagnag het dit nog gereën, maar van 
Saterdag oggend af het die son geskyn. Dit was omtrent 'n vrolike, gemoedelike klomp Goudriwwers 
wat mekaar óp gekuier het!. Net jammer dat klein Janco nie kompetisie gehad het met die visvang 
nie. Miskien volgende keer, Janco! 
 
Kampdetails vir hierdie naweek:  
Ons kampkommandante:  Hein en Denette Westraadt. 
Ons toktokkie vir die naweek:  Leané Westraadt. 
Vrydagaand ~ Boekevat: 19h00 en daarna heerlike Vetkoekburgers @ R15,00. 
Saterdagoggend ~ Boekevat en inbetaling by Christine teen 09h00 – tarief R260,00 vir 4 persone.  
Ekstra persone R50/nag, ekstra voertuig R30/nag, dagbesoekers R40/persoon. Kersvader kom so 
teen die namiddag . . . Die kinders se bederfies is Saterdag so teen 10h00 en weer 15h00 en ook 
Sondag deur die loop van die oggend by oom Hein se wa. Saterdagaand is daar 'n gesamentlike 
braai by die lapa. Bring jul eie vleis, koeldrankies en eetgerei; bykosse sal voorsien word. Dankie aan 
tannie Elize!  
Sondagoggend ~ Kerkdiens, 09h00 by Johan en Bettie; daarna afsluiting om +/- 10h00, onthou 'n eet-
dingetjie (sout/soet) en ons kuier lekker saam.  
 
Afkondigings: 
>  Onthou die kleingeld vir die jeug se bottel. Hulle spaar alweer vir volgende jaar se kersboom! 
>  Denette samel met elke saamtrek, nie-bederfbare kos in vir ons gemeenskap-projek vir 2010.  
    Dankie by voorbaat aan Denette vir haar inisiatief. 
>  Goudrif-dans: Ons Lente-dans DV, op 11 September 2010 in die Joodse saal, Randfontein.  
    Dagboek asb! Reëlings volg later. Nooi asb al julle vriende. 
>  Volgende kamp: 29-31 Januarie 2010 by Kareekloof (Suikerbosrand). Onthou om maar 'n deposito  
    van so R150,00 eenkant te sit, sodat die feestyd nie jou kamp boikot nie. 
>  Johan sal die saak van “deposito’s vir kampe” op die afsluiting volledig hanteer. NB! 
>  5 Desember 2009, speel die Penkoppe Boere-orkes  in Krugersdorp-wes. 'n Lekker  
    dansgeleentheid. R50,00 per persoon. Praat met Bettie. 
 
Verjaarsdae: 
Geluk aan Frans 14/11; Michelle 27/11; Mario 29/11; Jan 30/11; Estia 20/11; Bettie 02/12; Oupa 
Robbie 18/12; Katy 25/12; Pieta 25/12. 
 
Goudrif-groete en geniet die kamp. Lekker gaan vakansie hou, vir dié wat so bevoorreg is! 
 
Rina.  
 
(e-mail gerus vir my nuusbrokkies by fouchee@lantic.net ) 


