
 

 

 

 

Vanaf Donderdag het ons eerste 

lede reeds opgedaag vir die 

kamp.  Ons was in totaal 11 

woonwaens wat die kamp 

bygewoon het.  Dit was ‘n baie 

lekker saamkuier naweek.   

Die terrein is reeds baie opgeknap en die 

nuwe eienaars is nog steeds besig met 

veranderinge.  Dit sal eers in 2016 heeltemal 

voltooi wees.  Die nuwe badkamers lyk 

pragtig en die personeel is vriendelik. 

 

 



Vrydagaand het almal baie lekker 

saamgebraai.   

TV- was ook alreeds opgestel dat alles 

kan gereed wees vir Saterdag – wat 

die groot dag van rugby was!   

Dit was ‘n baie lekker warm naweek, 

en van die kinders en lede het lekker 

geswem in die swembad.  Dit was ‘n 

ware lafenis teen die hitte!   

Moet natuurlik ook nie die vermaak in die 

rivier – en die visvang vergeet nie! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hier word lekker 

saam rugby gekyk. 

 

 

 

 

 

 



 

Johan en Manda (kampleiers van die naweek) 

het vir ons ‘n wynproe by Le Roux & Fourie 

kelder gereël.  Dit was ‘n baie lekker uitstappie 

– jy kon ook koffie/koek geniet. 

 

Kyk nou net die pragtige 

ingang na die proe-lokaal 

van die kelder. 

 

 

Daar word ook allerhande lekker 

eetgoedjies binne-in die 

vertoonlokaal verkoop.  Wat ‘n 

lekker oggend.  

 

 

Ons het eers 

na ‘n lesing 

en bekend-

stelling 

geluister.  

Baie 

interessant. 

 

 



 

 

Na ons lesing het ons 

van die wyne geproe – 

Pieter help met die 

skink – dan gaan dit 

gouer. 

Ons het ook lekker 

eetgoedjies saam met 

die wyn geniet! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Na boekevat – het die 

manne ingespring en vir 

ons heerlike snoeke gebraai 

 

 

Hier regs is Hannes en Dirk besig met die 

snoekbraai en onder:  André en Fred.  Julle is 

darem maar handig hoor!   

In hierdie tyd het die dames vir ons 

lekker broodjies & slaai voorgesit. 

 

 

Daarna is daar 

lekker gesmul 

aan die snoeke 

en bykosse!  

 

 

 



 

 

Sondagoggend het 

Manda vir ons die 

erediens waargeneem en 

‘n treffende boodskap vir 

ons gebring. 

 

 

 

 

Tannie Anna Oosthuizen het ons die hartseer nuus meegedeel 

dat sy nou gaan ophou kamp – ons almal gaan haar baie mis – 

en ons gaan vir haar `n spesiale afskeid reël op ons kerskamp.  

 

Baie dankie vir al die lekker bederfies wat tannie Anna altyd op 

kampe vir ons gegee het! Ons het dit altyd baie waardeer!  

 

Ons het ‘n groepfoto saam geneem.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Kongres terugvoer: 

Ons nuwe Nasionale Bestuur vir 2016 is: 
President:  Nico Spaumer, Voorsitter:  Jannie Meyer, Onder-voorsitter: Andre Knoetze, Penningmeester: 

Vossie Vosloo, Sekretaris:André Swanepoel,  Skakelbeampte: Brian van Niekerk, Redakteur: Marianne 

Erasmus, Webblad redakteur: Diana Fourie, Administratiewe beampte: Juliana Knoetze    
    

 Corrie Schmiedeskamp het tweede prys: Eervolle Vermelding van “Foto van die Jaar” gewen. 

[sien FOTO ONDER]   

Dit is `n foto wat geneem is tydens ons kamp by „Watergat“ – vroeg in die more!!  Was vir my ook iets 

besonders! „Sonsopkoms – deur die mis op die water“!  
     

..... sommer net vir die interesantheid:  nog `n foto wat ook al `n plek gewen het: 

   [julle moet gerus dophou op sawa se webblad – die mense skryf pragtige fotos in – ENIGIEMAND is 

welkom om fotos in te skryf!! Neem gerus deel – mens leer baie!] Hulle gee wenke ivm fotografie wat baie 

leersaam is!  

 
 

Fotobeelde saamgestel deur:   Corrie Schmiedeskamp 


