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Suidwes-Kaap  
  

‘n Naweek in Beeld:  
Kerskamp: Mountain Breeze 

14 Nov tot 16 Nov 2008—’n Kinderervaring 
Die Kerskamp is ‘n naweek net vir ons, die kinders 
van Suidwes-Kaap! Al die aktiwiteite van die 
naweek is net vir ons. Hier is Yolinda en Eldrien 
Bestbier en Anche Louw besig met hul stokbrood. 
Tannie Mia Louw het alleen die woonwa deur-
gesleep vir die naweek… SWK se sleeptannie van 
die jaar. 

Die manne aan die broodbak: Sheldon Eras-
mus, Brian Augustyn, Pieter Basson en 
Jacques Ver-
meulen. 

Christea Schillig besig om te bak terwyl Joanine 
Oosthuizen nog wonder oor hoe gaar sy nou 
eintlik haar stokbrood wil hê. Dis ‘n stokbrood 
Joanine, nie ‘n kleilat nie... 

Bertus Louw op tannie Ohna Oosthuizen se skouer—hy deel 
ook in die plesier van stokbrood. 

Ons maak 
stokbrood 
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Mountain Breeze is ook vir ons kinders iets besonders in 
die nag.  

Oom Petrus en tannie 
Janine Theron het ons 
mooi gehelp met die 
waterbalonne. Dit was 
ons ammunisie waar-
mee ons die bestuur 
kon gooi.  

Hier sit die bestuur en wag 
vir die oorlog. Oom Martin 
Booker en Oom Niël Goslett 
probeer ons nog omkoop om 
die ander een te gooi.   

Toe is dit oorlog—ons 
kon gooi en hulle moes 
net sit....wow dit was 
nou lekker!! 

Die bestuur van Suidwes-
Kaap is almal groot sports. 
Hulle het die aanval goed 
oorleef. Hier sê ons almal 
dankie. 

Gooi die  
Bestuur 
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Pieter Basson en Thomas Booker op 
die glybaan. Dit was lekker! Ons 
kon nie genoeg hiervan kry nie. 

Selfs ons klein maatjies—MJ Booker het die glybaan geniet. 

Leon Goslett, Jadé Bernardo en 
Kristie Goslett op die glybaan.   

Van die groter kinders— 
Jacques Conradie... 

Ons gly sommer drie op ‘n slag Pieter Bas-
son, Jacques Vermeulen en Devlon Eras-
mus. 

… en Anton Augustyn. Ai dit 
was lekker. 

Die Glybaan 
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Die Twinkle Stars was almal se 
gunsteling—Anche Louw, Eldrien 
en Yolinda Bestbier. 

Rosie Rowe lui die klok. Ons gaan saal toe 
vir die talentvertoning aan die groot-
mense. 

Tannie Karen Augustyn het 
ons mooi georganiseer. 

In die gehoor—ons ouers en grootouers 
was baie trots op ons... 

Ons kan nie wag nie—van ons 
maatjies het baie talente gekry om 
te wys. Pieter Basson en Sheldon 
Erasmus 

Kobus Oosthuisen lewer 
‘n voordrag. 

Die talentvertoning 
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Gerhardus Theron wys vir ons sy 
karate kata. 

Yolinda Bestbier bid vir 
ons die Onse Vader. 

Mar-Louise Vermeulen en Christhea 
Schillig sing vir ons ‘n duet. 

Ons het sommer vir Kersvader gaan 
haal—ons kon nie meer wag nie... 

Anche Louw kry haar persent by 
Kersvader... 

Mia van Zyl was die jongste van ons 
kinders by die kerskamp... 
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Wat het jy gekry Junior (Rowe)? Gerhardus 
Theron lyk ook nie of hy weet hoe die per-
sent werk nie. 

Anche Louw, Kristie Goslett en Thomas 
Booker met die kersopvoering. Alles 
het oor engele gegaan. 

Die Kersopvoering 

Ons kinders vertel vir die grootmense 
van alles wat engele gedoen het. 

Hier sing die omies vir ons... ...en hier sing die tannies vir ons. 

Christhea Schillig, Mar-Louise 
Vermeulen en Michael Mouton. 
Ons eet almal saam met die 
grootmense. 

Eldrien Bestbier. 
Daar was ge-
noeg roomys vir 
ons almal. 
Dankie aan al 
die mense wat 
ons so bederf 
het. 

Die Ete 

Mar-Louise Vermeulen en Christhea Schillig 
met hul Japanese waaiers. 
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As jy stout is word jy gestraf. Oom Jona-
than Rowe, Oom Hans Havenga en Oom 
Nelius Louw het van die omies se pre-
sente weggesteek. Oom Pieter Henning 
en Oom Dave Griessel is van die bestuur 
wat nie Saterdag oggend by die ballon 
gooi was nie. Oom Nelius was nie daar 
nie, toe moet sy vriend—Oom Tommie 
Bestbier instaan vir hom—werklik ’n ware 
vriend... 

Kyk hoe vlieg die waterballonne—en kyk 
hoe koes die omies. 

Hier is die omies behoorlik nat—en die 
ballonne vlieg nog steeds. 

Oom Petrus Theron en Christhea Schillig het uiteindelik 
vir Leon Goslett gevang en behoorlik natgegooi. So kry 
ons hom terug vir die naweek se natspuit. 

Wat sal Mountain Breeze sonder 
sy eekhorinkies wees?. 

Nog ballonne gooi... 

Die einde 
van ‘n lekker 
naweek... 


