
GOUD-RIFFELS 
                

                N ie alles w at blink is goud ∧ nie…  
                     

Kampnuusbrief  -  Februarie 2010.  (Eastco-Magalies) 
 
Redakteur:  Ag, hoe verlang ek nou om ons streek se kleinste mensie te sien!  Ek het so pas weer op 
SAWA se web-tuiste na klein Roné se foto gekyk toe sy haar eerste kamp gedoen het by Drie Berge.  
Dit is so 'n groot voorreg vir ons Sawanante om die kinders te sien opgroei in die streek.  Dit is wat 'n 
“saamtrek” anders maak as om net te “kamp”.  'n “Saamtrek” is wanneer vreemdelinge vriende word, 
lekker dinge saam doen, lag vir en met mekaar, mekaar se lief en leed deel, kinders sien groot word, 
oumense sien grys word... “Kamp” is sommer maar net om na een of ander oord toe te gaan om daar 
te gebruik wat die plek jou bied. [As die oord nie nice is nie wil ek nie ‘kamp’ nie en soek 'n 
verskoning.] As jy 'n “saamtrek” bywoon, is dit groot pret al is dit op 'n rugbyveld met 'n netjiese 
ablusieblok. Kom Goudriwwers, kom ons woon volgende maand se saamtrek by Atlanta, 12-14 Maart, 
in groot getalle by!  
 
Lief en leed:  Oupa Robbie was weer in die hospitaal  vir 'n angiogram, maar die dokters kon niks 
fout vind nie.  Hy is net te haastig om wees fiks te voel na sy laaste hartoperasie.  Kotie sterk nog aan 
na 'n groot operasie en ek (Rina) het amper my een toon verloor na 'n spinnekop-byt. 
 
Nuuswaardighede van vorige kamp:  Kareekloof het aan al die vereistes voldoen om 'n baie lekker 
saamtrek te wees: netjies, groen gras, swembaddens, rustige omgewing, mooi natuur, lekker weer, 
aangename geselskap.  Ons het ook amper almal gaan kyk hoe die Vaaldam oorloop – 'n gesig om te 
sien met 17 sluise oop.  Die beplande pannekoek bakkery het toe nie gerealiseer nie. 
 
Saamtrek-details vir hierdie naweek: 
Drie Sawa-streke kamp saam: Goudrif, Goudstad en Jukskei-sataliet. 
Ons kampkommandante:  Frans en Christine Ludick. 
Ons toktokkie vir die naweek: Adeline Cronjé. 
Vrydagaand ~ Boekevat: +/-19h00 (Goudrif) - daarna heerlike Wawielburgers @ R15,00. 
Saterdagoggend ~ Boekevat +/-9h00 (Jukskei) - daarna inbetaling by Christine – R330,00.  
Speletjies vir die kinders saam met die Jukskeiers. Pannekoek  teen 12h00 @ R2,50 by Christine se 
wa. Almal wat wil, sit handjie by asb! 
Sondagoggend ~ Kerkdiens (Goudstad) - tyd sal aangekondig word). Daarna afsluiting van elke 
streek op sy eie. [Onthou 'n eet-dingetjie (sout/soet) en ons kuier lekker saam]  
 
Afkondigings: 
>  Kleingeld vir die jeug se tietie-bottel. Hulle spaar vir vanjaar se kersboom! 
>  Die nie-bederfbare kos / ou klere vir ons gemeenskap-projek vir 2010, by Bettie. 
>  Goudrifhempies: Staan oor na die Gebiedsaamtrek. Hein sal ons dan inlig. 
>  Buffelsfees-reëlings: Tarief R350 vir die naweek.  Ons benodig elke Goudriwwer se hulp by die  
    Buffelsfees. Van die Maandag tot Donderdag vooraf, teen R112,80 per nag – senior burgers. Elke  
    Goudriwwer moet vir die Buffelsfees asb sy/haar nuwe Goudrif-hempie gereed hê! 
>  Lentedans: DV, 11 September 2010, in die Joodse saal, Randfontein. Ons sien jou en baie vriende  
    die aand! Ons wil dit graag vir almal 'n lekker onvergeetlike aand maak! Die kostes is nog nie  
    beskikbaar nie. 
>  Volgende saamtrek: 12-14 Maart 2010 by Atlanta. R280,00 naweektarief. Ons benodig getalle. 
>  Goudrif verkoop poedings by die Presidente!  Maak solank jellie en kits poedings bymekaar of bring  
    dit asseblief vir ons indien jy nie die Presidente gaan bywoon nie. 
 
Verjaarsdae: 
Geluk aan Günther 14/02, Faan 11/02, Marinda 11/02, Nico 23/02, Charl 28/02, Japie 18/02, Izelle 
17/02. Ouma Lily is op die vorige Goudriffels per ongeluk uitgelaat! Baie geluk aan haar op 12/01. 
 
Goudrifgroete en geniet die saamtrek.  
 
Rina. (Redakteur)     [e-mail gerus vir my nuusbrokkies by fouchee@lantic.net] 
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