
 

 

     Goudrif 

             KAMPNUUS 

                 MAART 2020 

 

 

Gedurende die naweek van 13-15 Maart was Goudrif by die 100+ saamtrek te 

Kamp Oase, Secunda (ook genoem Lake Umuzi) en, 20-22 Maart in ‘n 

privaatgroep by die afgestelde Gebiedsaamtrek te Bush ‘n Buck, sonder SAWA 

status – die gevolg van die Staatspresident se afkondiging oor die Coronavirus. 

 

 

Johan & Bettie op hulle 385ste 

saamtrek, kry hulle plekkie by 

die 100+ by Kamp Oase. 

Die kampterrein is nuut en baie 

netjies, met mooi gras 

staanplekke, maar min of baie 

klein, boompies. 



Soos gewoonlik was die hoogtepunt van die naweek die samekoms om die nuwe 

100+ babas aan te kondig.  Die oord was so gaaf om vir ons ‘n lekker groot tent 

beskikbaar te stel. 

 

Almal was vol verwagting om te 

sien wie die babas is en dit was toe 

niemand anders nie as Chris & Litia 

Joubert, die nuwe Nasionale 

Penningmeester en sy goeie gade. 

Met volle oorgawe het hulle 

saamgespeel en is hulle doeke, 

borslappe en fopspene aangesit. 

Dié moes hulle ook die volgende 

oggend na die afsluiting toe aan 

hê. 

 



 

 

 

 

 

 

Kuiergaste van Secunda het Saterdag ’n draai 

kom maak en die drie seuntjies, Franco, Ben 

en Luan het hulle gate uit geniet op die mooi 

klimraam en die onderdak swembad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dankie dagbestuur vir ‘n lekker kamp!  

 



 

As gevolg van die Staatspresident 

se afkondiging dat alle openbare 

byeenkomste met meer as honderd 

mense weens die uitbreek van 

COVID-19 (ook genoem die Corona 

virus) opgeskort is vir drie weke, is 

die Goue Weste gebiedsaamtrek by 

Bush ‘n Buck van 20-22 Maart 2020 

afgestel.  ‘n Klompie van ons het 

besluit om privaat daar te gaan 

kamp. 

Ironies genoeg ry ons toe by hierdie klein ‘spoorweg siding’ verby so ‘n entjie 

duskant die Beestekraal stasierestaurant. 

Die oord was maar stil en leërig met sowat nege gesinne waarvan ses, Sawanate.  

 

Daar was ‘n heerlike 

rustige atmosfeer onder 

die groot koelteboom. 

 

 

Saterdagoggend het Jannie en 

Kotie ons bederf met ‘n smaaklike 

ontbyt van chilli hoenderlewertjies 

soos net sy dit kan maak.  



In die middag is die kuier area bietjie 

verskuif en is daar ook later afgekoel in 

die swembad.  Dit lyk amper of Jannie die 

warm onderdak swembad verkies! 

 

 

 

‘n Ander aantrekkingskrag is ‘n wildbesigtiging met 

die golfkarretjies.  Ons het nogal ‘n mooi 

verskeidenheid van diere gesien soos zebras, blou 

wildebeeste en ‘n hele paar verskillende boksoorte.  

 

 

 

Na die rit met die golfkarretjies het ons 

allerhande ompadjies geloop en die wêreld 

besigtig.  Ons het aangeneem hierdie pad 

is toe vir voertuie, nie vir voetgangers nie. 

 



 

Jannie bly maar ‘n ou yster as dit by die braaislag kom en kon ons twee aande 

lekker uit sy hand uit eet . . . 

Maar dan breek die tyd aan om weer op te pak en huiswaarts te keer en ry ons 

tussen die pragtige kosmosse wat ons tuis terug verwelkom . . .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die natuur se blommeprag! 


