
 

 

 

        
 

 
Geagte SAWA Lede Noord Boland                    27 April 2009 
  
Graag wil ek terugvoering gee aan almal wat kampeerders is in die Noord Boland 
Streek is. 
 

Die streeks saamtrek by Stuisbaai was n reuse sukses. Met 3 karavane en 2 tent 
en grusame weer wat voorspel was vir die naweek. Was die opkoms baie goed. 
Die wind het ons Vrydag en Saterdag aand waker gehou. Die reen was nat en die 
gesintheid vir die naweek puik. 
 

Vir die naweek se verrigtinge was daar baie om oor te gesels. 
Vrydag aand het ons so bietjie laat aan die gang gekom en toe moes ons maar in 
die reen braai. Dankie Kobus vir die braai en hout. Klein Kosie het behoorlik 
deur geloop nadat hy sy vinners in een van die kar deure laat beland het. Sorry ou 
seun. Met reen in die lig was die braai gou verby en die kaarte het uitgekom 
UNO.  
Saterdag visvang !! O nee dit het toe nie gebeur nie. Die kinders moes wag vir 
die ontbyd en dit word toe brunch. En ja toe moes ons maar probeer. Die 
hooggety het dit nie maklik gemaak nie. Maar vang moes ons vang. So dus vang 
ons toe niks. Verder het ons gekuier en petong gespeel. Was dit nie pret vir die 
ouer kinders nie. Maar toe hulle klaar is met die yster balle het die kinders oor 
geneem en behoorlik gebaljaar met die staal in die hand. KYK foto onder.   
Sondag het die dag begin met n lekker stap na die kerk. Na die kerk was daar net 
een ding wat sal gebeur en dis visvang op die rotes met laagwater. Het die 
kinders dit geniet. Maar die hoogte punt was die seekat wat ons ondek het. Wat n 
SEEKAT ja sowaar tussen die klippe steek sy voellers uit en ons kry hom toe uit. 
Toe speel ons met hom en die ander mense neem toe oor. Vir die res van die dag 
het die kinders gespeel, gespeel en gespeel. Was dit nie pret nie.  
Maandag visvang !! en die keer het ons nie eers gevra nie toe is hulle al weg. 
Ons gooi alles wat oor was toe in n pot en maak toe brunch vir almal en eet toe 
lekker al die kos wat oor is na die naweek. Ons moes vroeg daar uit wees(11h00) 
maar het eers 13H00 weg gekom. 

 

Nogmaals dankie aan almal wat deel geneem het aan die Naweek!!!!!! 
 

Daar is Foto’s op die webwerf by Goeie Hoop se afdeling.  
 

Saamtrekke wat volg: 
 

• Goudini – (31 Mei)  Geskuif na Julie  
 Kampkommendante sal nog aangewys word. 
 

• Junie sal n Ken mekaar te Swellendam wees (Sal bevestig word) 
 Lavender farm gifts & crafts 
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Laat weet indien julle sou belangstel om saam te kamp. 
 
SAWA groete, 
Wynand Kotze. 
Voorsitter. 
 
Tel: 0285123476 
Sel: 0834077095 
Email: wynand@autoworks.co.za 
 
SAWA Webwerf: 
www.sawa.org.za 
 

 
Kinder Speel Petong 
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Die weer was maar Koud en nat. 

 
Dis Koud maar kuier het ons. 

 
Saam Ontbyt(Brunch) 
 
 
 


