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Suidwes-Kaap  
  

‘n Naweek in Beeld:  
Night-Sky: Plaas vars.  23 — 27 April 2010 

Bonnievale is kaas- en wynwêreld. Hier 
is Tannie Tienie en Oom Hans Ha-
venga besig om kaas te koop by die 
plaaslike kaaswinkel. 

Die Mary Myrtle Rigg Kerk. Glo die enig-
ste kerk wat opgerig is op versoek van 
‘n kind. Die kerk het ‘n pragtige storie 
van die liefde van ‘n pa vir sy dogtertjie. 

Tussen Bonnievale en McGregor: Die rustige kamp van Night-Sky langs die groot 
plaasdam. Hierdie een is beslis ‘n moet vir lekker rus. Weg van die stad—nie eers 
behoorlike selfoon ontvangs nie. 

Redakteur: Niël Goslett -  Tel: 0833057366. E-pos: dgoslett@csir.co.za 



2 

 

Die eerste byeenkoms vir die naweek. 
Dit word op ‘n gepaste manier begin 
met boekevat deur Janine Theron. 
Soos gewoonlik maak ons sommer ‘n 
kringetjie hiervoor. 

Therina en Gert Vermeulen—
kampleiers vir die naweek beman die 
inbetalingstafel.  

Foto’s deur Niël Goslett tensy anders vermeld. 

Die naweekweer het koud begin en die 
mense soek skuiling teen die koue 
wind. Hier sit Dienie Oosthuizen, 
Engela McDonald, Johan Oosthuizen, 
Karin Augustyn, Tannie Sippie Hen-
ning, Ohna Oosthuizen en Pieter Hen-
ning. 

Vrydag 

Louis Havenga 
kom eers weer 
op datum met al 
SWK se nuus in 
die nuutste uit-
gawe van Die 
Sawanant. 

Die woonwaens was in ‘n paar “laers” 
getrek. Party was getrek vir die kuier ter-
wyl die ander weer getrek is vir die mooi 
uitsig oor die dam (hieronder). Hoe ook 
al—dit bly lekker.  

Saterdag 
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Ons probeer om die plaaslike winkels 
waar moontlik te besoek en so onder-
steun en ervaar ons die dorpe. 

Saterdagaand se boekevat is deur 
Therina gelei. Die groep sing lekker 
saam. 

Mar-Louise roei en Therina Vermeulen 
lê rustig terug en geniet die lekker van 
die dam. 

Net na die middag en die Senior toer 
sluit by ons aan. Hier kom die groep in 
gelid ingery. 

Oom Barend Hagen proe van die 
plaaslike wyn by die wynwinkel. 

Saterdagaand is braai-aand. Die 
manne begin die vure aansteek en die 
kuier begin. 
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Johnny en Jutta Louw se 
“paar stukkies vleis” wys 
dat daar nie net vis geëet 
word in die Kaap nie.. 

Karin Augustyn 
vertel van haar er-
varing as die E-
skim en deel van 
die staaltjies met 
ons. Voorspoed 
aan die volgende 
Skim. 

Teen Sondag met die kerkdiens was 
die koue al heeltemal weg en almal 
het iewers koelte gesoek. Die diens 
deur Ds. Zachie le Roux was weereens 
baie inspirerend. 

Petrus Theron en Marius Beukman. “Man, dit is die 
Suiderkruis daar in die Suid-Ooste”. “Nee man, daar 
sit dit in die Noord-Weste”. Die twee het mekaar heel 
deurmekaar gepraat oor die mooi sterrehemel. 

Louise Mitchell deel die ervarings van die 
KKNK en Suid-Kaap toer met die lede. 

Oom Frans Reinke vertel van hul ervar-
ings tydens die Senior Toer na die Oos-
Kaap. Ons gaan nog lank hoor van die 
toer... 

Sondag 
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Met die verkope kon daar twee mense 
as gelukkige wenners aangewys word 
vir ’n bydrae tot hul kamp geld. Ons 
eerste wenner is Carla Smit. 

Die enigste toekenning vir die naweek: 
Therina en Gert Vermeulen vir Kamp 
leiers vir Night-Sky. 

Swart plaatjie: Kan jy glo—selfs met 
die KKNK het Johan en Adri Havenga ‘n 
baie lang pad gery om op Oudtshoorn 
uit te kom. Hoe verloor iemand ‘n toer-
groep? 

Die tweede wenner—Pieter Henning. Swart plaatjie: Louis en Elsabé Ha-
venga het ‘n paar keer verbygery voor 
hul uiteindelik saamgekamp het. 

Swart plaatjie: Petrus Theron by Rose-
marie en Floris Conradie. Gewoonlik ry 
Floris nie grondpad nie, maar hierdie 
keer het hy ook ‘n nuwe pad na Night-
Sky ontdek. 



6 

 

 

Die ou motor naby die kamp. ‘n Prag-
tige foto-geleentheid. 

Die dam was 
‘ n  g roo t 
aantrekk ing 
v i r  d i e 
kinders. Jana 
G a l v i n , 
Larissa vd 
Westhuizen, 
Kristie Goslett 
en Ninon 
Galvin vol 
modder. 

Die boekevat teen die 
dam is waargeneem 
deur Oom Barend 
Hagen. 

Maak ‘n kringetjie rondom ‘n vuur en 
dit vat nie lank voordat daar konsert 
gehou word nie. Hier lei Petrus Theron 
vir “Pee-nat” oor Carla Smit... 

Heelwat van die 
mense het die lang-
naweek gebruik en 
ook gaan kyk hoe lyk 
die buurdorpe. Die 
pragtige NG-Kerk op 
McGregor. 

Die kinders maak ‘n treintjie om vir 
ons te wys hoe ‘n mens doodgaan van 
eentonigheid… Weereens ‘n lekker 
naweek vir almal. 


