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Suidwes-Kaap  
 ‘n Naweek in Beeld:  

Ou Skip 25-27 Januarie 
Vrugtefees  2013 

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

Die nuwe jaar is afgeskop met ‘n bywoning van 36 karavane en ‘n heerlike vrugtefeeskamp te Ou Skip, Melkbosstrand. 

Sommige Helderberg Sawa lede kon nie die versoeking weerstaan om saam met Suidwes-Kaap te kom kamp nie, mooi 

julle!! 

Die verrigtinge is Vrydagaand begin met boekevat, gelei deur Oom Dave Griesel. Daarna het ons voorsitter, Neil 

Goslet, ons ingelig oor die res van die jaar se beplande Sawa kampe. 
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Die hoogtepunt van die naweek was die fietsry- en speletjiesfees, gevolg deur die vrugtefees. 

Lede se fietsryvernuf is beproef, tot die uiterste. 

Dit was heerlike ontspanning, en die lagspiere het 

ook goeie oefening gekry. Sommige lede het ook 

kans gesien om deel te neem, aan die eiergooi en 

vangspeletjie, tot groot vermaak van die 

toeskouers. 

Nie palle of net toe nie julle—reguit …….. 

n span poging  

Amper daar... 

Hier gaan dit te  

lekker …… 

 

Tot Barnie het kom 

kuier …. 

 

Hy lyk of hy genog 

gehad het .  

EN ALMAL HELP MEKAAR…..  
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Daarna het die vrugtefees in volle swang begin. Twee lang tafels is vol waatlemoen-,  spanspekskywe druiwetrosse en 

vars heel kersies, nog aan die stingels, gepak. Judy het selfs gesorg vir heel klapperneute.  Laasgenoemde met klapper-

melkinhoud is aan die jongspan bekend gemaak. Hulle het dit baie interessant gevind. Daarna was almal vreedsaam en 

geen noemens waardige oorloe van vrugtesmeer het uitgebreek nie.  

En daar word vrugte geeet … van die tafel, grond en uit die water bakke…... 

Wie doen  

WAT….. 
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Die aand se boekevat is gelei deur Johan Havenga, waar die word van Die Here tot ons gekom het: Moenie jou bekom-

mer oor die dag van more nie,  dit is die dinge wat kleingelowiges doen, vertrou volkome op die Here, Hy sal vir jou 

sorg, want Hy is ongelooflik lief vir jou! 

Sondag oggend is die kerkdiens gelei deur Ds Robert Johnson, 

waar sy boodskap so mooi  aansluiting gevind  het by Saterdag 

aand si,n.  Jesus weet van elke storm in ons lewens. Selfs in 

die storm, kan ons, ons kommer vir Jesus gee, want Hy weet 

wat Hy wil doen en bereik met ons, in ons lewens. 

Gedurende  voorsitterstee is die spanne bekend gemaak, wie 

die speletjieskompetisie gewen het. 

Nataly Instinct se span het die derde plek gekry. Span Helder-

berg het die tweede plek ingeneem, en die Niks span, het met 

die oorwinning weg gestap. 

Op die inskrywingsvorm van elke span, was ook ‘n inter-

essante vraag gevra, naamlik: wat is die Afrikaans vir ‘n light-

er?  Niemand kon die antwoord reg kry, soos wat hulle dit 

gehad het nie,naamlik vingergeaktiveerdegasaangedrewetabak-

rolltjieverligtingstoestel. 

Op daardie noot, wens ek almal ‘n voorspoedige nuwe jaar toe, 

en lekker kamp saam met SAWA in 2013! 

Groete       Adri Havenga 

Ons Helderberg 

besoekers. 

 

 

 

En ons eet weer 

Koek en tee 

 

Lekker sleep 

Sien julle by die 

SKIM KAMP 

Judy xxx 

Die sawanante in blou……. 


