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Suidwes-Kaap  
  

‘n Naweek in Beeld:  
Goudini 24—26 Junie 2009  

Warm water, mooi samesyn... 

Die Brandvleidam vanaf die Slanghoek Villa’s gesien. Die naweek het pragtige weer 
opgelewer— koue oggende maar lekker dae met geen wind. 

Noord-Boland het die naweek saam met 
ons gekamp en lekker by die aktiwiteite 
ingeskakel. Hulle het selfs hulle kas ver-
sterk met ’n telling-raai vir die middag 
se rugby. Die rugby sou nog sorg vir 
probleme vir van die manne... 

Vrydag-aand en ‘n lekker saam 
kuier. Rozél Goslett, Christina en 
Juan van der Westhuizen om ‘n 
warm braaivleis-vuur. 
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Saterdag vroeg-oggend. Die blou lug 
vertel van ‘n lekker dag, maar die og-
gende was maar lekker koud. Hier sit 
Christina van der Westhuizen met haar og-
gend koffie. 

Die manne opgelyn na afloop van die 
herskeduleerde boekevat. Ohna en 
Johan Oosthuizen voor, met John 
Mitchell, Juan van der Westhuizen, 
Oom Hans Havenga, Petrus Theron, 
Niël Goslett, Dennis Mitchell en Johan 
Havenga.  Elk moes R5 betaal.  
    Foto: Rozél Goslett 

Saterdag 

Foto’s deur Niël Goslett tensy anders vermeld. 

Pragtige aalwyne binne die oord. Van die 
lede het die Goudini naam besoek waar 
dit teen die berg uitgepak is. 

Die manne  by die gewraakte 
rugby-kyk wat ongelukkig 
oorvleuel het met die be-
plande boekevat. Waarom 
SARFU ook nie kan beplan 
nie... 

Andre en Elmarie Botha het ook 
saamgekuier. 
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Die eerste gelukkige trekking van die aand en Wy-
nand Kotze—Noord-Boland se voorsitter—wen ‘n 
bottel rooiwyn. Hier wens Johan Oosthuizen hom 
geluk. 

Annette Mitchell ontvang Judy Hendra se prys vir die 
gelukkige trekking. 

Oom Hans Havenga met sy 
mooi prys uit die gelukkige 
trekking. 

Nadat Wynand Kotze die horlosie 
ook gewen het, skenk hy dit 
terug vir ‘n verdere trekking. 
Ohna Oosthuizen wen toe die 
horlosie. Hier ontvang Ohna die 
horlosie van Wynand. 
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Dagbreek oor die berge rondom Goudini. Ons 
omgewing bly maar mooi—deur al die seisoene. 

Dit waarvoor Goudini so 
bekend is—sy lekker warm 
swembaddens.  

Die kerkdiens is deur beide 
streke—Suidwes-Kaap en 
Noord Boland bygewoon. 
 

Die kinders het ‘n spesiale lied-
jie vir die grootmense gesing 
tydens die kerkdiens. 

Sondag 
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Petrus Theron met ’n CHOMP wat hy gebruik het 
om die boodskap oor te dra—Christus Help Ons 
Met Probleme. Elkeen het ‘n Chomp gekry om die 
boodskap te onthou. 

Na die diens tydens die tee: Noord-Boland se 
ondervoorsitter—Johan du Preez aan die 
woord. 

Ons verjaarsdag-maatjie wat op die 
Sondag verjaar—John Mitchell by 
Johan Oosthuizen. 

Toekenning: Oom Willem en 
Tannie Wanda Blignaut het hul 
60 streek bywoning behaal. 
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Johan Oosthuizen by Heidi 
Rowe. Heidi was die kampkom-
mandante vir die naweek. Sy sê 
Johan en Adri Havenga het 
haar baie gehelp. Jonathan is 
tans vir werk in Angola. 

Adri en Johan Havenga het vir hulself ‘n 
swartplaatjie losgeslaan met die ketel op 
die warmplaat foutjie.  

Goudini was die naweek die gasheer vir SAWA se Suid-
wes-Kaap en Noord-Boland. Ons mede-woonwa kam-
pers, KSA se Disa groepe was ook op die terrein. Almal 
het lekker saam gekuier. Goudini se pragtige omgewing 
moet geniet word deur almal. 

Die rugby-jurie wat die mans se lot be-
seël het. Die mans het dit in ’n baie 
goeie luim geneem en selfs vir elke ju-
rie-lid ’n soet geskenkie gegee. Louise 
Mitchell, Tannie Tienie Havenga en 
Janine Theron. 


