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Grondboontjiebotter-en-appelkooskonfyt toebroodjies. Almal onthou, ruik, proe en beleef ŉ men-

gelmoes van herinneringe wanneer daar gepraat word van die toebroodjie.  Januarie is sino-

niem met ons Vrugte fees kamp Herinneringe vasgemaak in die geheue. Baie pret, stroopsoet 

vrugte en heerlike samesyn. Met dit in gedagte is daar met groot verwagtinge opgetrek Ooste-

wal toe.  

Paul Steyn (Kwadraat) was die Bestuurslid verant-

woordelik vir die kamp  en Petrus (BollieBakker) en 

Janine Theron was ons kampleiers vir die naweek.  

Die voogde in Paul se span (saam met sy vroulief, 

Isabel) is daar  baie hard gewerk, vóór en gedurende 

die naweek, om vir ons ŉ onvergeetlike naweek aan 

te bied.  

Oudergewoonte het sommige Sawanante vroeër in die week deurge-

gaan en kamp gaan opslaan. Boekevat is Vrydagaand waargeneem 

deur John McDonald. Daar is die heerlikste 

slap “tjippies” verkoop wat voorberei is deur 

Theuns en Liefie de Bruyn. Hier ondersteun 

Isabelle Steyn die verkope. Die “tjippies” was 

Vrydagaand en Saterdag beskikbaar. Mmmmm net wat die heupe 

nodig gehad het. 
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ŉ Vol program was vir ons voorberei vir die naweek. Sprake van rus en ontspan het onmoontlik 

gelyk nadat ons die naweek program ontvang het.  Ons is Saterdag oggend be-

groet met ‘n heerlike vrugte pakkie.  Hier geniet een van die naweek gaste se 

kleinding ŉ lekker piesang  vir ontbyt. Saterdag is daar vroeg afgeskop met kamp 

inbetaling. Sommige Sawanante het die  geleentheid aangegryp om dorp toe te 

stap vir ŉ heerlike ontbyt. Ja die Restaurant is behoorlik op horings geneem. Sonja 

& Hennie Delport het  vir Hannes, Yolanda, Ian & Antoinette Heyns saamgesleep 

om ontbyt te gaan eet. Hulle kon nie hulle sit kry nie en het tafels geskuif, sitplek geruil, weer sit-

plek geruil en weer tafel geskuif. ŉ Bystander het opgemerk dat ontbyt net tot 11vm bedien word.  

Ons was bly om te sien dat hulle vir die fietsry kompetisie betyds was!  

Estie en Sailor het besluit hulle stap nêrens nie. Hulle het met hul 

neuse  in die koerant gesit om die nuus, effektebeurs en ekonomie 

te bestudeer.  Ek het gehoor Sailor is eintlik op soek na ŉ aftree hui-

se in Langebaan.    

En toe begin die groot pret! Daar is verversings verkoop wat byklank gevind 

het vir oud en jonk! Die weer het mooi saamgespeel en gou-gou was die Sa-

wanante daar om te ondersteun.   

Daar is plan gemaak vir koelte en so het almal 

kom kyk na watter vermaak aangebied 

gaan word. Neels en Neil (Kleintjie) het 

gesorg dat julle nie dors word nie. Kwa-

draat het maar versigtig gestaan  vir 

die “stripper” wat haar kom tuis maak het by die geleentheid.  

Niël G het maar senuweeagtig gegiggel toe die 

“stripper” haar vir ŉ oomblik tuis gemaak het op sy 

skoot. En toe die oomblik waarvoor ons gewag 

het!  

Pieter Henning het vir ons die reëls van die fiets-

kompetisie verduidelik.  Die  baan skeidsregters 

het hulle tuis gemaak, en oo. wee was hulle kwaai 

gewees. Botter kon nie in hulle mond smelt 

nie! 

Nadat die reëls voorgelees is, het spanne 

vinnig bymekaar gekom op onsekerheid op te klaar. Hier is Ohna, Sak-

kieRys, Gerhardus en Kobus. 
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Hennie het gehoop hy kan sy fiets 

“kick-start” maar gou agterkom dit 

gaan nie werk nie 

 

Daar is voorsiening gemaak dat oud en jonk kan deelneem aan die verrigtinge!  

Bottels vervoer, sandsakkies in ringe gooi, kop in die emmer, (weet nie wat Sonja 

& Hennie hier voor almal aanvang nie!) ballon blaas en eier gooi was van pret waaraan deelge-

neem is. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En toe begin die vrugte eet fees! En smeer …... 
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Nou soos die ouer garde sal sê, van lekker lag kom lekker huil. En met die skille bad was geen 

uitsondering nie. Verskeie weergawes is oorvertel van wie wat gesien het. Die onderstaande 

foto’s vertel hul eie storie.  

 

Alhoewel alles op band vasgevang was, kon nie band nie nagegaan 

word nie! 

 

 

Danny word hier deur James Mitchell en Neels Jordaan, ook die 

Thirst Aider ondersteun . Kyk net Danny se wonde aan die oogbank 

en nek! 

 

 

Brenda bring  vir Danny pille vir die pyn, pleisters, sap, smarties en ‘n bot-

tel wyn om vrede te kom maak! 

 

 

 

 

‘n Paar besorgde Sawanante het by Riaan en Petro 

Steyn bymekaar gekom om vir Danny te kom onder-

steun. 

 

Saterdagaand , na Boekevat wat deur 

Janine Theron waargeneem is, is daar 

heerlik saam gebraai en om die  

vuur gekuier. Lang stories van die dag 

is uitgeruil.  

 

Die vrugteslaai sangers het ons kom  

vermaak. Willempie het maar gestruikel oor sy 

woorde, en met tye bewoë geraak met die  

bedankings.  

 

Ja ons maagspiere  het weer-eens oortyd gewerk. 

‘n Aand wat ons lank sal by-bly.  
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Sondagoggend se ere diens is deur Ds. de Kock van Langebaan waarge-

neem. Sy boodskap van “Radikaal dissipelskap en radikaal vir Jesus” was 

relevant en inspireerend. ŉ Boodskap wat ons verseker elke dag kan toe-

pas.  

 

 

 

Verskeie bydraes is ontvang van die Sawanante wat dit moontlik gemaak het dat daar lekker 

pryse uitgedeel kon word aan die wat aan die aktiwiteite deelgeneem het. Paul (Kwadraat) het 

die deelnemers en die skenkers uit sy hart bedank vir elke bydra wat ontvang is. Ook aan die 

gene wat so hard agter die skerms gewerk het!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En toe ontvang getrou Sawanante erkenning. 

Die Skim was aan die woord en ja ek, die uwe, het die leidraad ontrafel, en sien julle by die 

Skimkamp! 

 

So het nog ŉ heerlike naweek tot ŉ einde gekom. Ek vra omverskoning omdat ek die verjaarsda-

e, herdenkings, lief en leed deurgee nie. Ons het verhuis en glo my alles is deurmekaar. 

Aan almal wat bydrae het tot die sukses van die naweek, baie dankie, wel gedaan! 

 

Tot ŉ volgende keer 

Veilig Sleep 

 


