
SONVANGER. 

 
Kyk of jy vir my die son 

kan vang 

Daar’s ‘n kamer in die 

huis waar ons die son kan 

hang Dis donker by die 

venster in die middel van 

die dag Onthou jy hoe 

helder die kamer kon lag 

 

Kyk of jy vir my die son 

kan bring 

Daar’s ‘n liedjie in die 

gange wat die son kan 

sing Want dis stil in die 

hoeke, hierdie koue 

seisoen Kan jy sien wat 

die wind en die reën aan 

my doen 

 

S-o-nvanger 

Ek vra jou mooi, laat 

hom weer vir my kom 

skyn S-o-nvanger Laat 

my verstaan Hoe ‘n 

somer sommerso in die 

niet kan verdwyn En laat 

hom skyn 

 

Kyk of jy vir my die son 

kan kry 

Daar’s ‘n huisie in my 

hart waar die son kan 

bly Kyk of jy vir my die 

son kan steel Daar’s ‘n 

plekkie in die tuin waar 

die son kan speel 

 

Bring ‘n bietjie lig vir die 

draaie op my pad En ‘n 

handjievol strale vir die 

donker in my hart 

 

S-o-nvanger 
Deur : Valiant Swart. 

Die naweek by Koppiesol was  een 

lang kuier saam met familie en 

friende .Van Woensdagmiddag af 

het die Goudriwwers begin 

nesskrop– ja en party moes 2 keer 

nesskrop– maar dit het sy eie pret 

gehad 

                                                                    

 

 

 

 

 

Maandagoggend se Rooimaan. 

Sonvanger was nog altyd vir my baie 

spesiaal, veral as mens verlang en 

dinge loop soos dit nie moet nie. Dan 

sien mens weer die wonder van die 

skepping en kry sommer weer moed 

vri die lewe.                   

Almal  lekker in geburger 

nou gaan ons kuier! 



 

Goudrif gaan 

groot met ons 

pizza’s oor die 

kole. Ons eie 

“Tolla” het ons 

laat skree van 

die lag….. 

Johan van Wyk met sy 

grappe het almal baie 

pret verskaf. Veral wan-

neer ‘n ou moet gaan 

“refill” 

Nuwe “winter 

mode” vir Goudrif. 

Ons vlae is weer 

reg, dankie Piet en 

Olga 



Louis en  Dean   van streek Oosrand het die mense sommer so op die rooigrond laat skoffel 

Splinter nuwe ou gesiggies kom 

kamp weer saam en gou maak 

hulle soos Goudrif en KUIER! 



Bykosse wat die monde laat water 

 

 

 

 

 

Kyk net so ‘n brood, dankie Elize en  

Johan. 

Kyk net hoe lekker eet almal… 

 

 

 

 

 

 

...en kyk ewe lekker rugby saam met 

Johan. 

Kyk net hoe oulik., so 

voor haar verjaarsdag 

Dis hoe ek van ‘n 

voorsittersvrou hou. Lekker  

Marié 



 Baie dankie aan almal wat gehelp het om Goudrif se se 

tafels mooi te maak en aan almal wat gehelp het om 12kg 

rys gaar te kry. Julle is …. 

As die Bokke net kon hoor hoe almal 

hulle aanmoedig sou die telling nog  

 

 

 

 

 

 

 groter gewees het. Baie geluk Bokke. 



Goudrif  was be-s, 

en  almal het baie moeite ge- 

doen om volgens die tema aan 

te trek. Goudrif het uit gestaan. 

Dankie aan vir julle deelname.   Ek dink SAWA 

se “Skotte” moet 
oor gaan Enge-
land toe, Skot-
land sal so lag dat 
hulle nie sal     
kan speel nie. 



Die Erediens was baie 

mooi, dit  was ‘n sang-

diens met die mooiste 

boodskappe vir oud en 

jonk. Vertroue was die 

tema en elke lied wat 

gesing was het uit die 

hart gekom. 

Die kampafsluiting was ouder gewoonte vol  

verrassings . 

Jaco & Helena Olivier 
kry hulle wapen en 

snor nou is hulle ware 
Goudriwwers. 

Die Boetebes-

sie was besig 

en 7 toiletrolle 

het base gekry. 

Naomi oor-

handig aan 

Elize en Jo-

han elk ‘n 

sambreel… 

dis ‘n “seer” 

ding om te 

hê... 

… en of die sambreel nie genoeg is 

nie kry Elize die besem ook. Ai Elize 

ek hoop nie dis te seer nie, veilig 

vlieg. 

En so kom alle goeie dinge tot 

‘n einde en die realiteite van die 

lewe steek weer sy kop uit. 

 

Net soos Marilein voel ons 

moeg en vuil nou net vir haak 

en  sleep terug huis toe 

nesskrop bad en gereed maak 

vir die week wat voorlê.  

Lekker gekamp, lekker gekuier, 

lekker gedans  en  trots op die 

Bokke! 

BRON: Facebook 


