
Goudstad Kongres 2018 
Jakaranda Maand is Kongres tyd so ons vertrek na Nylstroom. 

Vlugtig verby Brits  vir ‘n versnappering en almal is in toom. 

Ons lag en gesels in die kar en praat oor al die goeie ou dae, 

Die wêreld is droog,  bome en plante wat vir water vra. 

By  Weesgerus  word ons in die rigting van die gryses gestuur. 

Daar sit hulle, die kamp kommandante  in volle swier. 

 

Stoutgatters was lui die jaar so het ‘n Chalet bespreek,  

Ons kan eers 14h00 die sleutel kry moet nou van inboek vergeet. 

Die wurms pla maar die restaurant is in ons fesier. 

Niks so lekker na die lang pad soos ‘n glasie wyn en ‘n koue bier. 

 

 

 

 

 



 

 

By die Chalet pak ons uit en waardeer die natuur. 

Als is droog,  rooibokke versamel buite,  die son brand soos vuur. 

Nog luier om kos te maak gaan ons na die roer braai. 

Genoeg kos word voorsien van Kairo tot in die Kaai. 

Ons kuier saam met al die bekendes en geniet die aand. 

More is vergadering so passop vir te laat. 

 

 

 

 

 

 

Dis oggend en die manne lyk soos gekoopte goed. 

Ek en Gesina se vir hulle “hou net moed” 

Daarna mik ons twee dames vir die restaurant 

Geniet ‘n lekker ontbyt met ‘n koffie aan die ander kant. 

 



 

 

Die manne is terug van die kongres. 

Ons gaan kuier vir Goudrif en al die res. 

Ons mis die waens so moet ons erken. 

Chalet bly is lekker maar ons  woonwa wen! 

 

 

 

 

Die horlosie stap aan en ons maak klaar vir die dinee. 

Die saal lyk pragtig met James Bond as gasheer. 

Rooi en swart vere versier die koning van harte, 

Spyskaart met net die lekkerste gemaak deur getroue hande. 



 

 

 

Die aand is ‘n sukses en almal kry hul pryse! 

Als verloop op ‘n goeie wyse. 

Donderweer brul deur die laeveld,  die reën is hier! 

Dankie vir U Vaderhand oor ons natuur. 

 

Dis Sondag en dis  erediens.  

“Is jou lewe in ‘n woestyn? “ vra die dominee sag. 

Maar ons elkeen weet op die einde waar lê ons KRAG. 

 

Ons groet ons vrinne van SAWA tot ‘n volgende keer. 

Wat ‘n voorreg om te kan kamp, leef, … alles en nog meer….. 


