
Appelkosie Des 2012 

Deel 1 

So het ons laaste kamp vir die 

jaar aangebreek!  Mens kan nie 

glo dis alweer die Kerskamp 

nie!!  Almal sien egter baie uit 

na die kamp en is baie 

opgewonde daaroor.  Ons was 

bietjie bekommerd oor die 

onrus situasie … maar gelukkig 

was alles rustig en almal kon 

veilig deurry na Montagu!! 

 

Saterdag-oggend het Tannie Anna vir 

ons ‘n verrassings-ontbyt gereel!  Sy het ‘n klompie helpers gereel wat haar gehelp het en 

daar is gewoel om die ontbyt vir almal gereed te kry.  Regs onder is Marietjie en Hannes 

besig om worsies te braai.   



Na die heerlike ontbyt het ons die wereld 

gaan verken, en ‘n lekker wynproe by die 

Montagu kelder gaan doen.  Alles was vir 

ons gereel en glasies en soutkoekies en kaas 

was uitgesit vir ons groep! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bo word Manda se glasie vir haar 

geskink en links proe Gert en 

Juliana en Jaco en Fred.   

 

Regs is Pieter en Johan weer aan die 

beurt om die lekker wyne te proe.   

 

Baba houtkapper 
het ook sy kossies 

hier gekry!  



Daarna is ‘n vinnige draai gemaak by 

Drie Berge Kelder.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hulle het hier die grootste versameling miniatuur 

drankbotteltjies wat jy nog gesien het! “Nippies”  

Word vervolg ….  2 
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Deel 2 

Saterdagmiddag het almal bymekaargekom vir 

Noord-Boland se Streekwordings-vergadering.  

Tannie Anna het vir ons die vergadering geopen 

met skriflesing en gebed.  Nadat Noord-Boland 

deur ‘n moeilike tyd gegaan het, was hulle nou 

weer gereed om ‘n volwaardige streek te word.   

Links is Pieter Henning, Gebied Goeie 

Hoop se nuwe Gebiedsvoorsitter – hy 

het die vergadering gelei en Corrie 

Schmiedeskamp van Noord-Boland het die notule geneem.   

Nadat alle formaliteite ivm die streekwording afgehandel is volgens Sawa se grondwet, is 

oorgegaan na die verkiesing van die bestuur vir Noord-Boland vir 2013.   

Hier is die bestuur wat toe verkies is vir 2013:  Vlnr: Marius vd Mescht – onder-voorsitter, 

Johan Smith – addisionele lid, Fred Schmiedeskamp – voorsitter, Corrie Schmiedeskamp – 

sekretaresse, Manda du Preez – penningmeester, Anna Oosthuizen – addisionele lid. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Links is Fred besig met sy 

toespraak as nuwe 

voorsitter terwyl Pieter 

toekyk.   

 

 

 

Onder klink almal ‘n glasie sjampanje op die nuwe streek:  NOORD-BOLAND  

– 26 lede! 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

En later die middag was daar groot 

opgewondenheid – Kersvader was op 

pad! 



Almal wag in groot opgewondenheid 

vir hulle geskenke! 

 

 

 

 

 

 

Kersvader druk besig met die uitdeel 

van geskenke!  Hulle het darem vir 

hom ‘n kersliedjie gesing! 

 

 

 

 

Regs word kersvader hartlik bedank vir 

die moeite met die uitdeel van die 

geskenke – en al die moeite wat hy 

gedoen het om tot by Montagu te kom 

om ons kinders se geskenkies te kom 

uitdeel!  Ons waardeer dit regtig!! 

Baie Dankie Kersvader!! 



Die vure het nou reeds hoog gebrand en 

daar is gereed gemaak vir ons kersete die 

aand!  Tafels is gedek en mooi gemaak – en 

slaaie en voorgeregte, hoender en wors is 

gebraai!   

Onder is Marius & Albert druk besig met 

die braai van die hoenders.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tussen-deur is 

daar nog rugby 

ook gekyk op ‘n 

grootskerm wat 

Fred vir ons 

opgeslaan het – 

die manne kan 

mos nou nie hulle 

sport mis nie! 
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Deel 3 

 

Nadat die middag slaaie gemaak, 

voorgereg gemaak en gebraai is ~ 

kerstafels gedek en alles gereed gekry is 

vir ons kersete ~ is dit nou tyd vir ons 

kersete waarna ons almal baie uitgesien 

het!   

Links sit Andre & Juliana Knoetze en 

gesels met Pieter Henning en Jaco Mostert. 

Regs is Tienie & Tossie Roux aan die tafel van 

Marietjie Theron en vriende. 

 

 

 

 

 

 

Links is ons kindertafel!   

Regs is ons 

Tuna/snoek 

voorgereg. 

 



Van ons ander kerstafels.   

Nadat almal heerlik saam geëet en gekuier 

het, is ons lootjie vir die braaidrom wat deur 

Marius vd Mescht geskenk was, getrek. 

Die DERDE prys is gewen deur:  Marietjie Albrecht {hou tans in 

London vakansie – sal aan haar oorhandig word!}    

TWEEDE prys is gewen 

deur Esme Knipe – Baie 

geluk aan haar – geniet 

daardie Du Toits-kloof 

wyn! 

EERSTE 

PRYS   

{dankie 

Marius!} 

 

 

Is gewen deur Friedrich Schmiedeskamp – is 

ongelukkig nie op die kamp teenwoordig nie – 

maar sal aan hom oorhandig word!  Baie Geluk 

aan hom – Lekker Braai!!  Daar is die pragtige 

bedrag van R1600 ingesamel met die braaidrom! 

Baie dankie vir almal se ondersteuning!  Julle is staatmakers! 



Sondagoggend het almal 

bymekaargekom vir ons erediens.  Dr 

Barbara Matthyse het vir ons die 

besondere kersdiens gelei.  Daarna 

het ons lekker teegedrink, ietsie geëet 

en saam gesels en gekuier! 

 

Na die erediens is die spesiale 

plaatjies aan die lede oorhandig. 

Onder ontvang Marietjie Theron 

haar  30  streekplaatjie.   

Hier ontvang Ella & Gert Rossouw hulle 25 jaar 

lidmaatskap. 

 

 

 

Onder ontvang Anna Oosthuizen die 

kampleiersplaatjie – asook 210 

Streekplaatjie! ~ Baie Geluk met die 

besonderse prestasie!!!  Baie dankie ook vir ‘n 

lekker en besonderse mylpaal kamp! 

Hier is Marius 

& Fred saam met Juliana en Andre ~ ons gaste! Baie dankie dat 

julle die naweek saam met ons kom geniet het! 

Almal word 

‘n Baie 

Geseënde 

Kerstyd 

toegewens!! 

 

Veilig Ry en hoop om almal gou 

weer te sien in 2013! 

 


