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Wat ‘n heerlik oggend was dit nie.  Geen wind net stilte in die middel van die stad.  Natuurlik 
is daar manne wat nie verstaan dat iemand op vakansie nie al 5H45 in die oggend wil hekke 
oopsluit vir manne wat moet werk nie.  Vinnig was daar al ‘n hele paar karavane teen 11H00 
die oggend. Teen 15H00 het die Botha’s en Steyn’s al karavaan (Jacques s'n) en “awning” 
saam omgeswaai om uit die wind te kom.  Hoera vir spanwerk.  Intussen het die tannie aan 
die voorsuster se “awning” gehang vir al wat leef.  Geluk aan die Steyn’s met die nuwe 
karavaan, hoop julle sal nog baie lekker kamp in hom. 
 
Snaaks hoe vinnig manne hand bysit om dames in “distress” te help om tent op te slaan, en 
dit net vir ‘n koue bier, selfs manne wat nie rêrig drink nie.  Moet sê dit was darem baie warm. 
 
Die eerste aand was ons al 10 karavane.  Sekere mense het sommer van hul vakansie kamp 
direk kom kamp, nie eens huistoe om te sien of huis nog staan nie.  Dan is daar dié wat so 
vinnig kom kamp het, dat hulle pale, snorre en braai langs die pad verlore geraak het.  
Jammer vir die verlies oom Tjaart.   
 
Die res van die week was heel lekker met warm weer en wind om net bietjie verligting te 
bring.  Vrydagaand was dit tyd vir inbetaling.  ±45 karavane, nie te sleg vir so vroeg in die jaar 
nie.  Dan moet ons nie vergeet van die “pikkewyne” en hulle tent nie.  En kan die tannies 
dans of wat sê ek alles.  Vra maar vir Johan en Jacques.  Weet nie wat het van die jeug 
geword nie, of het die gemiddelde ouderdom van die jeug net hoër geword. 
 
Saterdagoggend het die kinders lekker gespeel in die swembad.   
 
Dankie vir oom Elmar en tannie Elsabé vir die  
huur van die waterballe.  Groot engtevrese  
moes oorkom word om dit te geniet.        
Die kinders het dit baie geniet, groot en klein.       
Hier sit Elsabe Pattinson – lekker      g…..l & moeg. 
 
 
Die middag was daar lekker     gebraai en saam gekuier.  Dankie 
vir almal wat gehelp het om     dit vir die kinders lekker te maak. 
 
Streek Strelitzia het saam    gekamp en lekker gebraai.  Daarna 
het almal lekker gedans.      Hier wys Charmaine Barnard & die 
"3 pikkewyne"  hoe dit      gedoen word. 
 
Sondagoggend se diens deur die twee kinders (Reinhardt en Elrika)  
was goed ontvang deur die kampers en laat mens dink oor hoe ons as  
gelowiges lewe.   
 
Reinhardt Jnr,     Reinhardt Snr en 
Elrika tydens      Sondag se diens 
 
Dra ons goeie      vrugte of sal God  
ons moet uit-     snoei omdat ons geen vrugte dra nie?  Die 
druiwe was ook      lekker soet.  Laatmiddag is die laaste 
karavane eers      weg.  Lekker om so naby te kamp, daar is 
geen haas nie. 
 
As kampkommodante wil ek en Alida net dankie sê vir Reinhardt en Elrika wat vir ons die 
diens en boekevat gehou het, vir Martin die Fourie’s, Botha’s en Steyn’s vir die hulp by die 
verskillende aktiwiteite en vir ons Vader in die hemel wat vir ons die gesondheid en krag gee 
om onsself te geniet. 
 
Johan Steynberg 


