
100+ ORANJE GOUD TE KROONPARK - 6/7 MAART 2010 

WAT 'N BELEWENIS!!!!! !!! !!! !!!!!!!! !! !! 

Die volgende manne, en hul pragtige gades, het ons vereer met hul teenwoordigheid:  

Jan Du Buisson, Jan du Toit, Kobus Harmse, Tienie Herholdt, Flip Kleynhans, Ben Myburgh, Neels Otto, Johan Sander, Willie 
Schoultz, Flip Snyman, Pieter vd Westhuizen, Willie Wilken en die twee dames van Oranje Magda Crous en Tannie Loewie 
Bezuidenhout.  En dan was die Van der Merwes, wat opgetree as kampkommandante, ook darem daar.  

Roelf Harmse, Joey Mulle, Daan van Niekerk en Lammie Vos kon dit toe nie maak nie en ons is jammer hulle kon die naweek nie 
saam met ons geniet nie.  

Twee van Flaminke Streek was so "eager" om die kamp by te woon dat hulle sommer al Donderdag ingeboek het.  Die ander het vroeg, 
vroeg van Vrydagoggend af hul verskyning gemaak.  Daar is opgeslaan, uitgepak, gegroet en saam ontspan tot Emmalean die 
boekevat om 19h00 waargeneem het.  Daarna het die Flaminke PAP en WORS te koop aangebied, en almal het hul knuppelvol geëet.  

Nou is ou vriendskapsbande hernu, en nuwes gestig en tot laat gesels.  

Saterdagoggend is die kampgelde ingevorder, 100+ borde verkoop en Magda het lootjies geneem vir 'n pragtige knie -
kombers wat sy gebrei het.  Die dag is warm en daar word heerlik in die skadus van die bome gekuier.  Die Gebied se dames 
bied poeding te koop aan om 13h00 en Saterdagmiddag, word daar in die versengende hitte 'n paar potjies Put-Put gespeel.  

Die boekevat om 18h00 word waargeneem deur die Voorsitler van Oranje, Johan Sander en direk daarna bied Oranje GEROOKTE 
SNOEK met patats, 'n ertappel gereg en Portugese Rys te koop aan.  

Emmalean se gelukkige nommer 5 laat haar die gebreide kombers wen.  

Ons 100+ babas is Pieter en Helen van der Westhuizen van Vaalrivier en Tannie Loewie Bezuidenhout, erelid van SAWA en eregas 
van die naweek, hang die borslappe om en Maak hulle die fopspene suig dat jy dit anderkant die kamp kon hoor.  

'n Gejuig en gejubel word gehoor ..... die CHEETAHS het GEWEN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!  

Hierna volg die konsert van "SAWA HET TALENT'.  Neels Otto en Lilla Sander was ons musikante, die grappe en insidente het 
mekaar opgevolg en daarna het Johan Bezuidenhout, (gewese Sawanant en seun van oorlede Oom Frans en Tannie Loewie) 
spontaan die begeleiding van die samesang oorgeneem.  Moeg maar tevrede wend ons ons almal na bed.  

Sondagoggend hoor jy vroeg, vroeg pale val, van die manne is haastig en die twee groot "carports" van Pieter en Coen (wat as 
bymekaarkom plek gedien het) lê ook spoedig opgevou en in hul sakke. gebêre.  

Pieter v d Westhuizen neem die oggenddiens waar en lees 'n wonderlike preek voor waarin vir ons vertel is dat NIEMAND ‘n Nul 
op 'n kontrak" in God se oë is nie.  Andreas, die dissipel wat nooit op die voorgrond was nie lei sy broer Petrus, die Rots, die 
seuntjie met die twee brode en vyf vissies asook 'n groep Grieke en 'n persoon wat deur Fillipus na horn verwys is na God en kyk 
net die wonderwerke wat daaruit gespruit het!!!!  

Nou volg daar koek en tee en toe kom die groot groet - trane het gevloei - en beloftes van dat ons mekaar weer sal ontmoet - was 
aan die orde van die dag.  

DIE NAWEEK WAS WONDERLlK ..... AMEN  

Coen en Emmalean  

 


