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Suidwes-Kaap  
  

‘n Naweek in Beeld:  
Imhoff 19 – 21 October 

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

Ons het n heerlike naweek in die Suidelike voorstede gehad. Soos Leoni Kearney gesê het “ Dit voel soos ‘n vakansie  

want ons kom so min die kant toe , daar is so baie om te sien. “ 

Ons het omtrent die plek op horings geneem. 

Deon & Eloise Toerien was ons kampkommandante en hulle het ons die hele naweek drooggehou. Aan die agterkant 

van hulle woonwa het Deon ‘n 7.5m  afdak opgesit—Dankie julle vir die wonderlike reëlings—wel gedaan. 

Al die Sawanate kon  boekevat in die reën geniet sonder ‘n druppel water op ons koppe.  

Nadia het die naweek ge-open met ‘n pragtige boodskap by boekevat.  
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Saterdag oggend om 09h00 vertrek  40 sawanante Spur toe by Long beach Mall om Ontbyt te geniet. Al die kinders het 

die speelarea geniet. En raai wie verjaar Sondag……. 

Na ‘n heerlike oggend in die dorpie van  Kommetjie en Sun 

Valley, keer almal terug om te gaan werk. Binne ‘n Jiffie is 

daar Jaffels vir almal gemaak — en ons is weer aan die eet.  

Tot die jong span word aan die werk gesit– deur 

Verna ons jeug verteenvoordiger. Daar word  ver-

sierings gemaak vir die Kerskamp. 

Almal het so mooi geverf .  Moet beslis nie die Kerskamp mis 

loop nie. Daar is baie beplanning vir die kinders gedoen. 

Ons kinders is ons toekoms en by SAWA is hulle definitief ons 

nommer een prioriteit. 

Daar is party sawanante wat net weet hoe om te 

ontspan. Engela baie rustig, so ‘n bekkie moet 

jam kry.  
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Om 3 uur die middag is die “ Jong Sawanante “ af  see toe vir n wedstyd van IPL krieket . En was dit pret.  

Die weer het saamgespeel en ons het ‘n heerlike middag op die strand deur gebring.  

Die kaptein van die “ One Arm Bandits “  was Neels Jordaan  en glo my jy kan met net een arm  reg kom . Hulle het ons, 

die “Two Arm Bandits”  met –29 punte geklop.   

Tot ons eie “Jacques Kallis”,  Danny Le 

Roux, kon hulle nie in toom hou nie .  
Die ondersteuning was wonderlik. Dankie dames . Dini , Engela, Verna, 

Teresa , Ane en Maatjie.  

Na ‘n baie besige dag, is die 

aand se boekevat aangebied 

deur  

Sharon en Dane Le Roux .  

Dit bied soveel vreugde vir ons 

sawanante as ons sien hoe die 

kinders in SAWA sulke  

belangrike rolle kan volstaan. 

 

Ons kan baie baie troos wees op 

 ons jeug.  
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Deur die nag het dit behoorlik gereën en het ons die oggend met baie reën aangedurf. Gelukkig vir ons het Deon  

voorsiening gemaak en ons het die erediens gely deur Ds Kobus van Zyl , baie geniet.  

Hier in die natuur en met ‘n boodskap van Esegiël, waar verwys word na  “POTJIE KOS’,  was die boodskap baie treffend.  

Na die erediens, is Voorsitters tee gehou en Danny Le Roux het terugvoer 

gegee oor die Oudvoorsitters Toer. Hy het dit in detail aangebied en die wat 

nie daar was nie , gaan nie weer ‘n toer misloop nie. “Dankie Danny” .  

Petrus Theron, ons ondervoorsitter het in Niel Goslett , ons Voorsitter se af-

wesigheid die nuwe bestuur aan die lede bekend gestel asook die toekennings 

uitgedeel.  

Paul Steyn, ons Skakelbeampte, sterk aan na ‘n groot operasie. Sterkte vir die 

familie van ons almal.  

En so lyk die dames op die bestuur. Teresa Le Roux Seketarisse, Melicia  

Engelbrecht, Penningmeester. Louise Mitchell, Loeries verteenwoordiger. 

Verna Jordaan Jeug verteenwoordiger. En Judy Hendra as redaktrise.  

Tommie &   Scheepers— Nasionale sertif-

ikaat van verdienste—25 Jaar lid-

maatskap, en 140 Streek. 

Johan en Rozette Viljoen  - 20 Streek  Koos & Hendriena Oosthuizen  - 80 Streek  
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John & Engela Mc Donald  -  210 Streek, WELGEDAAN.  

Dit wil gedoen wees. Maar soos julle gesien het, weet Engela 

hoe om te kamp . Rustig, maar altyd daar om te ondersteun . 

En ons helde van die naweek. We could not have 

braved the weather without you two.  

Ons kamp komandante,  Deon & Eloise Toerien.  

En daar’s nog…. Na voorsitterstee , word tee bedien en 

Ohna en  Johan het vir ons ‘n fees maal voorgesit.  

Pieter Henning, ons gebiedsvoorsitter is toe aan die 

woord. Ons in Suidwes-Kaap kan baie trots wees dat 

ons 5 oudvoorsitters nog aktief betrokke is, en die 

gebiedsvoorsitter en sekretaresse Ohna Oosthuizen, 

almal in ons streek is. Dit is harde werk, en ons  

sukses by Suidwes-Kaap is dat ons almal saam staan 

en dinge goed doen .  

Sterkte Pieter, met jou termyn.  

Baie  

Dankie  

Johan  

en 

Ohna. 

“Lekker  

Verjaar  

Johan” . 

 

Daar was 

voorgestel 

dat almal  

wat in die 

maand  

verjaar, ’n 

bord eet-

goed  

voorsien 

vir  

Voor-

sitters tee, 

om  jou  

spesiale  

dag met 

vriende te 

deel.  

En so kom alle goeie dinge tot ‘n einde … 

Die oppak  om huistoe te gaan . 

 

Gelukig is dit nie lank nie dan kamp ons 

weer…….  

 

KERSKAMP 23-25 November by 

 Mountain Breeze ….. Sien julle daar.  


