
1 

 

Suidwes-Kaap  
  

‘n Naweek in Beeld:  
Kuilsrivier—Kaapse Lekker Lente Kuier 

7-9 Sept 2012 

Die lede wou nader kamp so aan die begin van die Lente, 
asook agv die Oud Voorsitterstoer na die SAWA Kongres oor 
twee weke. Dit was net ‘n asemskep kamp—net om al die 
kopdinge weer agtermekaar te kry. 

Redakteur: Judy Hendra -  Tel: 0833626901. E-pos: mwhendra@iafrica.com 

Oom Sparus Nigrini lui lekker voor sy woonwa. 
Dit is mos hoe ‘n Loerie kamp. 
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Kuilsrivier se munisipale 
kampplek word baie mooi 
instand gehou en deuren-
tyd opgeknap.  Hierdie is 
nog een van die min 
stads-oases waar jy baie 
sentraal tot die stadskern 
kan kamp terwyl jy ver 
van alles voel. 

Foto’s en storie deur Niël Goslett (0833057366) 

Verna Jordaan het vir die kinders koekie-
gesiggies laat maak. Dit was ‘n groot 
lekker met baie soet-vinger lekke. Hier is 
Hanré en Ané besig met hul soet-
gesiggies. 

Kyk my koe-
kie Oupa! 
Tommie 
Scheepers 
help sy 
kleinseun —
Thomas 
Hattingh om 
by die tafel 
vol lekkers 
by te kom.  

Andre Hattingh se gesiggie skepping. 

Neels Jordaan ondersteun vir Ané met die maak 
van haar soet-gesiggie. Ons wag nog steeds vir 
‘n haas om uit daai hoed te klim. 



3 

 

“Oom Johan—die Tannie stuur dit vir Oom.” Sharon le Roux was net die boodskap-
per vir ‘n poets op Johan Oosthuizen. ‘n Koekie met blou versiersuiker en verskil-
lende blou lekkers... Sy vraag hierop ewe onskuldig: “Nou waarvoor dan nou?”  

Sharon le Roux het Saterdagaand se boekevat waar-
geneem en ‘n baie mooi boodskap van liefde vir ons 
almal gebring. Dit is lekker om die jongmense met 
soveel entoesiasme en ywer te sien deelneem. 

Saterdagmiddag was eers rugby 
gekyk. Hier na die tweede helfte 
het die manne maar begin huistoe 
drentel—was seker nie mooi nie... 
Die aand het ons weer lekker ge-
lag met ‘n Bud Spencer en Trinity 
fliek uit die ou dae. Die kinders 
het die mooi skoon humor gate 
uit geniet.  
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‘n Lekker kampstorie soos vertel deur Tommie Scheepers op FaceBook:  
Ons het die naweek een van ons SAWA -kampe gehou. Die beste was dat oom 
Sparus Nigrini (78) besluit Saterdagaand hy gaan rugby kyk by familie wat nie te 
ver daarvan bly nie.  
Versigtig trek hy sy Merc uit tussen die karavane deur. Sy vrou tannie Neel Nigrini, 
is 'n baie stil vrou en praat nie baie nie. In die donker ry hy toe daar weg. By die 
eerste robot vra hy haar of dit daar is wat hul moet afdraai. Sy antwoord hom nie 
en hy ry maar verder. By die tweede robot is dit dieselfde. Toe hul by die derde ro-
bot kom en sy weer nie antwoord nie, kyk hy hoekom sy nie antwoord nie en tot sy 
verbasing merk hy dat hy haar by die kampplek vergeet het en dat hy alleen ry. Hy 
draai net daar om en terug by die kampplek kruip tannie Neel toe nog vir hom weg 
ook.  
Dit was die grap van die naweek. Gelukkig vat hul dit in 'n goeie lig en het maar 
net saam gelag. 

Ds. Emile Blom het die diens waargeneem. Met sy eie 
kampervaring met die Berg-en Toerklub het hy soos 
‘n ou Sawanant die natuurtema en die paradys met 
mekaar verbind.  

Sondag 

Sondag was regte Kaapse Winter-
weer—koud en nat. Soos gewoonlik 
het dit nie die kampgees gedemp 
nie en die Sawanante het nog lekker 
gekuier. Die saal was natuurlik ‘n 
wenner vir die kerkdiens en voorsit-
terstee. 
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Die eerste amptelike inligtingsessie vir die Oud-voorsitters-
toerlede. Dennis Mitchell is ons toerleier. Daar gaan 5 oud-
voorsitters van Suidwes-Kaap, en steeds aktiewe lede van 
die streek, by die SAWA kongres wees. Sonder om amptelik 
na te slaan behoort dit sekerlik ‘n unieke geval in SAWA 
wees. Wys jou net—jou beurt is jou beurt... 

Nog van die AJV toekennings: Niël Goslett 
gee die toekenning aan Elmarie Steyn—
Verdienste. 

Johan en Rozette Viljoen: 80% 
bywoning.  

Pa, ons tent waai weg! Hanré Jordaan (7) 
probeer die hoekpen in die grond kry terwyl 
die tent wapper. So word ware Sawanante 
gekweek. 

Met die voorsitterstee het Paul Steyn sommer die suurlemoen-
tert met bak en al beetgekry. Lekker bly maar lekker.  
Paul kon verlede maand nie kamp nie agv ‘n hartprobleem. Vat 
dit net rustig Paul—ons wil nog baie jare saam met jou kamp. 

Nog AJV Toekennings 
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Tommie en Theresa Scheepers—
Verdienste, 2x ledewerwing en 5 in ‘n 
Ry. 

Deon en Elouise Toerien—Verdienste, 
Bestuur en 5 in ‘n Ry. 

Koos en Hendriena Oosthuizen— Ver-
dienste en 100% bywoning. 

Archie en Anette Mitchell—Verdienste. 

Paul en Isabel Steyn— Verdienste, 100% 
bywoning, Bestuur vir Isabel en Paul, 
Streek meriete toekenning. 

Oom Sparus Nigri-
ni—lees sy storie 
op bl 4 wat vir sy 
swartplaatjie ge-
sorg het. Alles in ‘n 
baie mooi gees. 

Pieter Henning—
Kampleier. Hy het 
ook gesorg dat 2 
nuwe kampleiers 
opleiding ont-
vang. 


