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Oos-Kaap 
Vanstadens 100 + Mar 14 

 
Oor die naweek van 28 Februarie tot 1 Maart was daar ‘n 100+ kamp gehou vir die lede van Kaap  
Middellande.  Die kamp was gereël deur streek Oos-kaap se bestuurspan. Daar was reeds in Oktober 2013 
begin met reëlings vir die kamp. Spesiale uitnodigings is gemaak en daar is beplan aan watter tema,  
geskenkies ens. gebruik sou word.  Die tema was boemelaars en alles was rondom die tema beplan van 
die uitnodigings, geskenke, opmaak van die saal, Sondagdiens, ens. 

 
 
29 karavane was teen Vrydagaand opgeslaan en reg vir aksie. Na boekevat, gelei deur Johan van Vuuren, 
kon elkeen heerlik smul aan worsbroodjies met regte tamatiesmoor bedien in ongedrukte koerantpapier.  
Die kampers moes na ete hulle geskenkies kom afhaal. Die geskenkies was in ’n brooddoek toegedraai en 
’n stok is deur die doek gedruk om dit soos ’n boemelaars pakkie te laat lyk. ’n Brooddoek (tannie Ann 
nie ‘n klein tafeldoek nie) Binne-in was daar tuisgemaakte appelkooskonfyt, boksie vuurhoutjies,  
tydskrifte, ens.  Elke lid se aantal kampe is ook uitgelees.  

 
  
 
 
 

Tannie Elria Stanford was die baba vir die naweek met 102 kampe agter die rug. Sy moes die naweek met 
’n borslap rondloop en het ook ’n groot lekkergoed fopspeen gekry om aan te suig.  
 
Saterdagoggend was dit net rustig sit en niksdoen. Daar was nog ’n paar boereworsrolle oor wat die 
manne toe “nag” gemaak het.  Saterdagmiddag het die bestuurspan die saal opgemaak in die tema van ‘n 
boemelaars lêplek. 
 
            Vervolg/......... 

Die manne wat nog nie 100+ het nie moet werk en saal regkry vir die eregaste 

Die eregaste luister na wat op hulle 
wag vir die naweek  

Poppie met haar wors rolle  Tannie Elria was die Baba van die 
naweek. 
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........./Vervolg 
Oom Tjaart het die middag begin met sy pot vir aandete. Na boekevat, by Liana se karavaan, het die lede 
’n uur gehad om hulle voor te berei vir die aand se ete en boemelaars modeparade. Die lede moes aantrek 
soos boemelaars. Daar is vir elkeen ’n blikbeker met voggies ingegee soos hulle die saal binnegekom het. 
Die beoordelaars het ’n moeilike taak gehad om te verrig, aangesien die lede rêrig baie moeite gedoen het 
met hulle voorbereiding. Sommige lede het sovêr gegaan om hulle met visaas te smeer om die regte effek 
te verkry. Oom Daan Schoeman en sy gesin het ook die aand kom bywoon. Daar was verskeie naaswen-
ners, maar die trofeë vir die beste nabootsing van ’n boemelaars paar het gegaan aan Oom Gert en Tannie 
Luzi Scheepers. 

Na die modeparade was dit tyd om te eet, en almal het ’n blikbord gekry waaruit hy sy “bunny chow” en 
slaai kon geniet. Daar was ook heerlike koekstruif vir nagereg.  Die res van die aand het die lede lekker  
gedans op die musiek wat Johan en Sandra Fourie vir ons gemaak het. Om die litte lekker los te kry, het 
elkeen ’n “medisynebotteltjie” gekry om aan te suig, want drink kon jy nie met wange wat ineen getrek 
het van die smaak nie. Papsak wyn op sy beste.  Die lede kon die blikbord en beker hou as ’n aandenking 
van die naweek. 

Sondagoggend het ons die naweek afgesluit met ’n diens wat deur myself gelei was. Die diens was begin 
met die liedjie Spieëltjie van Bobby van Jaarsveld. Die boodskap was oor hoe ander mense ons sien en of 
hulle God se skepping in ons gedrag kan sien. Daarna is daar heerlike sjokolade koek en tee geniet. Die 
lede het tot laat Sondagmiddag nog lekker saam gekuier om die braaivleisvure. 
 
 
 
 
.           Vervolg/.......... 
 
 
 
 

So het die saal en van die geskenkies gelyk 

Die span wat die naweek se reëlings 
getref het 

Hier is Tjaard se pot wat hy voorberei 
vir die aandete 

Dit is die man wat die lekker kos ge-
maak het. 
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............/Vervolg 

Ek wil net van die geleentheid gebruik maak om aan my mede bestuurspan lede, en hulle gades, baie 
dankie te sê vir alles wat julle gedoen en opgeoffer het om van die naweek ‘n sukses te maak. Daar was ’n 
spanlid wat vir die Onkoloog gesê het hy moet wag sy moet eers gaan kamp dan kan hy maar verder sny, 
’n ander lid se dogter het ’n rugoperasie gehad, my sekretaresse het haar rugoperasie uitgestel om te kom 
kamp, as dit nie toegewydheid is nie dan weet ek nie. Met ’n bestuurspan soos die is alles moontlik, baie 
dankie aan almal wat iets bygedra het. Baie dankie aan Tannie Jakkie Conradie vir die skenk van die heer-
like appelkooskonfyt en Oom Tjaart Snyman vir die skenk van die vleis. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hierdie is ‘n instelling wat ons nie moet laat verlore gaan nie. Dit gee die jonger lede iets om na uit te 
sien. 

 
 
         Johan SteynbergJohan SteynbergJohan SteynbergJohan Steynberg 

Die eregaste daag op by die aand se verrigtinge ( ek ken moeilikheid as ek dit sien) 

Die eregaste geniet hulle, sommige het ook ‘n bietjie moeg geraak.  

Johan & Sandra Fourie Gert & Luzie Scheepers die algehele 
wenners 

Eddie & Tania Deysel 


