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Suidwes-Kaap  
  

‘n Naweek in Beeld:  
Nasionaal by Montagu: Langnaweek Vol Plesier.  

19 — 22 Maart 2010 
Dit was Vrydag maar ‘n gesukkel 
om deur die pas tot by Montagu 
te kom a.g.v. ‘n paar ongelukke. 
Die meeste mense het meer as 3 
ure geneem om by die kamp uit 
te kom. Montagu is egter elke 
minuut se ry werd—altyd ’n baie 
lekker kamp.  

Die toring van die NG 
Kerk in Montagu in 
die middedorp. Prag-
tige argitektuur. 

Die ou Sendingkerk    
in Langstraat—een 
van die mooi ge-
boue in Montagu.  

Die “voëlboom” in die midde-
dorp waar baie watervoëls 
snags slaap het al ‘n bekende 
baken geword vir besoekers. 
Jy moet egter laat-aand of 
vroeg-oggend gaan kyk om 
die bome propvol voëls te kry. 
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Die vroue besig met die voor-
bereiding van die hamburgers 
en die poeding—SWK se verant-
woordelikheid vir die dag. 
Engela McDonald en Hendrina 
Oosthuizen besig met die voor-
bereiding. 

Tannie Sippie Henning: Jong, die 
poeding het nie genoeg chocolates in 
nie... 

Foto’s deur Niël Goslett tensy anders vermeld. 

Paul Steyn besig met een van sy 
meer ernstige take vir die 
naweek—die braai van die ham-
burgers.  

Saterdag 

Janine Theron: Nee tannie, dit is bazaar 
poeding—dit moet nie so baie inkry 
nie—maar dit bly baie lekker! 
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Wat bedoel jy “te vroeg”? Nog nooit! 
Jurie Hays en Koos van Wyk beman 
die “manne apteek”. 

Met die eier-gooi het die spanne alles 
moontlik probeer om die eiers nie te 
laat breek nie. Voor is Johan Ha-
venga die ene konsentrasie. 

So ‘n laaste loer voor hy sy maat aan die 
oorkant moes gaan soek—Wynand 
probeer seker maak van sy rigting, min 
wetend die teiken sal nog verskuif word. 

Die spanne aan die hardloop met ‘n 
eier-op-die-lepel. Paul Steyn probeer 
sterk om SWK se naam hoog te hou. 

Oom Barend Hagen besig met sy 
aankope by Janine Theron en Rozél 
Goslett. 

Danie van Wyk se poging met die 
vangslag het ‘n morsige spul afgegee. 
Alles in ‘n baie lekker gees. 
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Die kinderspanne wag 
hul beurt af en moedig 
vir Ma en Pa aan met 
hul nommers. 

Die beker waar-
voor die spanne 
m e e g e d i n g 
h e t — G e b i e d 
Goeiehoop se 
wisseltrofee. 

Treeeeeek… Dit lyk asof Paul Steyn 
met inspanning sy span (Pieter (Jr) en 
Pieter Henning) aanmoedig. HML 
(Hoor My Lied) het uiteindelik die 
toutrek gewen. 

Vergeet van jou kan-
toor-selfbeeld. Hier hap 
jy jou appel vir jou 
span. 

Kobus Botha en Adri Ha-
venga—lede van een van 
die SWK spanne wat 
deelgeneem het. 

HML (Hoor My Lied)  - SWK se een 
span. Paul, Pieter Smit, Pieter (Jr)  
Henning en Floris Conradie. 

Al die kinders wat deelgeneem het, 
het iets gekry as aanmoediging. 

Sondag 
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‘n Groot verrassing vir Niël Goslett 
en Petrus Theron. Jurie Hayes gee 
vir elkeen ‘n Streek Helderberg 
Vriendskapslepel vir dankie-sê vir die 
Skimkamp. 

Kristie Goslett met haar vis. 
Die dam het die kinders 
groot plesier verskaf. 

Petrus en Janine Theron lei 
die samesang die Sondag-
aand. Dit was ‘n baie lekker 
saamwees geleentheid.  

Die span van Helderberg wat gewen het—
4-Ply. Veels geluk, julle is groot sports. 

Fanie Jordaan bring die groete 
boodskap van hoofkantoor. 

Samesang 
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Tannie Bettie en Oom Frans Reinke 
by die samesang. 

‘n Lekker saamkuier voor van die mense begin terugry het. Goeie vriendskap en sa-
mesyn bly maar lekker. 

Die groep in ‘n lekker sirkel vir die sa-
mesang. Ons het so lekker gesing dat 
dit heeltemal te gou klaar was. 

Elmarie Steyn het die 
naweek vir Ohna ‘n nuwe 
naam gegee wat heel 
moontlik gaan vassteek—
Tannie Vaatjie. 

Fanie en Berta Jordaan by die same-
sang. 

Paul Steyn soos ons hom 
ken—vol streke en met ‘n 
aansteeklike vriendelike 
lag. 


