
Streek Goudrif ~ Gebied Goueweste 
1-5 April 2010 : Potchdam (Presidente saamtrek) 

 
Aangekom in die reën, opgeslaan in die modder, maar niks kan die Goudriwwers 
afskrik nie!  Vir die wat vas gebyt het en die elemente getrotseer het, was dit 'n 
heerlike naweek vol rus, kuier en pret. Die geestelike deel was baie verrykend en die 
dienste in die tent gelei deur die Hervormde kerke van Potchefstroom se dominees, 
het elkeen tot nadenke gestem. 
 
Saterdag het die flukse dames van Goudrif met die samewerking van hul gewillige 
eggenote en kinders, probeer om 'n duik in al die poedings te verkoop, maar moes 
Sondag weer 'n finale poging aanwend. En siedaar, nadat Johan met sy fiets deur 
die kamp gery het en almal genooi het om te kom koop, het die poedings sommer 
soos blits uitverkoop en kon ons 'n mooi bedrag van R1275,00 aan die nasionale kas 
oorbetaal! 

 
 
Sondag is lui-lekker deurgebring en dit was juis 
tydens siësta-tyd dat Santie so lekker in die 
modder geploeg het toe sy 'n ysie wou gaan 
deps! Jaa ou Bokka, lekker uitgevang né! 

 

 
 
 
 
 
                                                                     Kyk net hoe geniet dié nefie en niggie die  
                                                                     gekuier! Ek dink as hulle 'n sê gehad het,  
                                                                     sou hulle definitief vir ma en pa baie  
                                                                     gryshare gegee het omdat hulle net  
                                                                     heeldag sou wou kamp. Lianka en  
                                                                     Pietertjie het die vorige dag kordaat  
                                                                     rondgestap in hulle reënjassies en  
                                                                     steweltjies, so bekkig as kan kom. 
                                                             
                                                            Francois se mammie, Delene het saam met       
                                                            hulle kom kamp. Ons hoop sy was mooi soet   
                                                            sodat hulle haar gou weer sal saambring, want  
                                                            ons het haar geselskap geniet en haar hulp  
                                                            baie waardeer. Sy is sommer 'n ou staatmaker!  
                                                            Baie dankie, Delene! 
 



 
Maandag net na voorsitterstee is ons nuutste lede, Chris en Marinda,Hattingh, 
ingehuldig op ons gebruiklike wyse.  Ons heet hulle hartlik welkom en hoop hulle 
gaan dit nog baie geniet om saam met Goudrif te kamp.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


