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Suidwes-Kaap 
Naweek in Beeld - 
Silverstrand 
   19—21 September 2014 

Ons naweek het begin met winter van vooraf , die wereld was nat en die sneeu op die berge het sy eie storie 

vertel. Die weer skrik nie n ware kamper af nie. Van die lede het al vroegoggend gery en langs die pad vir 

lekker ontbyt gestop. Wanneer jy by die kampterein in ry ervaar jy die rustigheid, natuurskoon en dan al 

die vriendelike gesigte van al die SWK lede. Ek het geweet hier gaan dit nog lekker raak die naweek. 

Danny en 

Teresa Lê 

Roux 

Hennie Delport het vir ons die boekevat waar 

geneem en so gepas gepraat oor water. Lyk my dit 

was net hy en koos wat nie koud gekry het nie. 

Johan Oosthuizen het vir almal 

welkom geheet en ook verduidelik 

hoe môre se safari ete gaan werk. 

Hier word 

lekker om 

die vuur 

gekuier en 

gesels. 

Hulle praat 

iets van 

slakke 

eet ....... 

Laat nag het die mis op die rivier kom lê. 
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Óns was almal baie rustig  die oggend, so die volgende was aan die orde van die dag: Gesels, rondloop 

in die natuur, hengel, party is gou dorp toe en dan was daar krieket gespeel. Die jong klomp het die kano 

aangedurf met na gevolge wat ek later van te hore gekom het.....seer boude? 

Inbetaling was gedoen by die kampleier Petrus en Janine 

Theron.  

Pieter Hening het kom help met die lootjie lyste. Oom 

Barend Hagen en Hennie Delport ondersteun die lootjie 

verkope. Kyk nou net en daar skyn die son, vergete is die 

koue nat weer van Vrydag. 

Hier is nou ‘n trotse Oupa, Johan 

Ooshuizen en Liam Slater. 

Dit is mos nou onthou tye die. 
Piet en Antonette Steyn , Riaan en 

Petro Steyn bewonder die natuur. 
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Die drie Susters: Teresa Scheepers, Rozette Viljoen 

en ander Susie. 

Kyk hoe mooi 

sorg die mamma’s 

vir hul kinders. 

Elke bestuurslid is n voog met so agt of nege lede in die voogde groep. Twee van die voogde, 

Johan Oosthuizen, Melicia Engelbrecht en hulle lede het gesorg vir die voorgereg - gevulde panne-

koek.  

Pieter Hening, Paul Steyn, Louise Mitchell, Petrus Theron en hul lede het gesorg vir die hoofgereg 

- gebakte patats, Aartappelgereg, Vars gebakte brood en snoek. 

Teresa le Roux, Sonja Delport en hul lede vir die nagereg - Natkoek 

Foto: Sonja Delport 
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Moet sê die reuk wat ons gekry het, sal enige mens se mond laat water. Die eind produk lyk so lekker.    

Sekere mens gaan lui toe mos die klok om te sê die kos is reg ...  Heel -te - mal te vroeg. Mooi man. 

Boekevat was waar geneem deur Koos Oost-

huizen, die genade boodskap was die kern daar-

van en hy sluit af met n tafelgebed. So uit die 

hart uit, dankie Koos. 

 

James Mitchell en Nico Basson het die snoek gebraai. 

https://www.google.co.za/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&docid=TjSqa2ZJqvMp5M&tbnid=X8okmX-ZaehsIM:&ved=0CAcQjRw&url=https%3A%2F%2Fromanzalesers.wordpress.com%2F2011%2F04%2F&ei=wOIgVPjvLcHVPObngcAL&bvm=bv.75775273,d.ZWU&psig=AFQjCNGEDzuUufiMpA
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Johan, Ohna en die hele span wat daar gehelp het, dit was baie lek-

ker. Dankie, ook vir my spesiale vulsel.   

Brood smeer span Rozette, Petro, Janine en Antonette Veroeska Basson, Antonette en Piet Steyn 

Foto: Sonja Delport 
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Ons het dit baie keer gesê maar hier kom dit weer—Dit was baie lekker !  

Al hierdie kos was skenkings van lede, al was dit konfyt, botter, groente, patats, hout of geld. So doen 

SWK dit en jy hoef nie te vra nie dit gebeur net en wat vir my die mooiste was, is die gesindheid. Ons het 

al so gewoond geraak aan hoe maklik en gemaklik dinge gedoen word, jy en ek is bevoorreg. Doen so 

voort. 
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Skaars by die huis na Augustus maand se kamp en my pa is oppad om "nuwe" karavaan te koop. Dit was 

bietjie slegte beplanning om dit so lank voor Silwerstrand kamp te koop. My ouers droom al so lank van 'n 

eiland bed. Die wag vir die volgende kamp was vir hulle erger as wat dit oor die algemeen is vir ons 

kinders. Meeste middae kom ons vroeg van werk af en sit in die karavaan en droom baie hard. 

Ma hardloop in winkels rond op soek na nuwe beddegoed wat pas by die karavaan se kleur van die gordyne 

en nog ander paar dingetjies wat ek nou gemis het. Pa droom oor hoe hy gaan sleep, hoe hy die canopy 

gaan op slaan, of al die pale daar is, waar hy alles gaan bêre in die nuwe baie pak plek en gatjies. Ek was so 

gelukkig soos die skelm Papparazi wat 'n paar foto's kon neem en een waar hy mooi moet poseer vir die 

foto.                                                                                                                                 Foto’s Joanine Oosthuizen     

Nadat die foto geneem is wou hy weet wat maak ek met dit, vir wie stuur ek dit? Ek sê net nee 'n mens kort 

mos 'n "Before" en "After" vir die argiewe. Toe word die vingertjie later vinnig gewys dat daar asseblief 

nie gesê moet word dat ons 'n nuwe woonwa het nie...min wetende die Papparazi was al klaar besig om die 

veldbrand aan te huts. 

Julle droom het waar geword...kamp meer en kamp langer, MAAR geniet elke oomblik terdee. 

van Sakkie-rys                                                                    Dankie vir die foto’s en skrywe.  

                                                                                     Jammer, Koos maar die een moes ons doen. 

Nicky van Rensburg, Kobus, 

Hendriena, Koos en Joanine       

Oosthuizen. Baie geluk met 

die woonwa mag dit vir julle 

net mooi herineringe inhou. 

https://www.google.co.za/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&docid=TjSqa2ZJqvMp5M&tbnid=X8okmX-ZaehsIM:&ved=0CAcQjRw&url=https%3A%2F%2Fromanzalesers.wordpress.com%2F2011%2F04%2F&ei=wOIgVPjvLcHVPObngcAL&bvm=bv.75775273,d.ZWU&psig=AFQjCNGEDzuUufiMpA
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Die gesigte spreek boekdele ..... Andre        

Potgieter “Ek sal nooit ’n ander 

woonwa koop nie.” Kyk hoe lekker lag 

Pieter ,  Lorraine en Hennie. 

 

 
 

 

 

Die poeding se naam is Natkoek. 

Hoe gemaak as jy ’n  tweede skeppie poeding wil 

hê. Ek het al baie stories gehoor maar hier was ’n 

paar nuwes. Die bordjie is vuil maar hy sê my 

broer in die tent het nog nie gekry nie. Ander een 

sê myne het uit my bord uit geval ....  Daar was 

genoeg tot ons mooi soet was.  Sonja  jy en jou 

span mag dit maar weer doen! 

Foto’s - Gerhardus Theron 
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Laat aand was dit 

weer koud en het 

ons ’n vuurtjie  ge-

maak en tot ou nag 

toe gesels. Ek sien 

daar was tot  

kombersie nader 

getrek.  

Die klankstelsel word opgesit en Hennie se kitaar kry ’n nuwe snaar. Almal kom nader vir ons kerkdiens. 

Die lofsang is werklik vir my besonders omdat almal deelneem daaraan en dit in die natuur. Hennie      Del-

port het vir ons die diens gelei en ons voorgestel aan Jesus op ’n besonderse manier. Dankie,. 

Voorsitterstee en Johan         

Oosthuizen  heet almal welkom 

en stel vir Louise Mitchell aan 

die woord. Johan het ook vir ons 

verslag gedoen oor die afgelope 

Kongres. SWK is vol Sawanante. 

Louise oorhandig ‘n fietsklokkie aan tannie  

Judith Hagen vir haar stoel voertuig, Oom   

Barend  is nou op roep. Baie mooi gedagte. 

Koos, Corrie 

Hatting en gesin 

word voorgestel 

as nuwe lede. 

Baie welkom. 

Ons wens julle 

’n lang kamp 

lewe toe , geniet 

dit. 

Joanine Oosthuizen - verdienste. 
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Johan en Rozette Viljoen 

100% bywoning 

Ledewerwing 

Verdienste 

Hennie en Sonja Delport 

80% bywoning  

Verdienste 

Sailer en Estie Viljoen 

100% bywoning 

Verdienste 

Tommie en Teresa Scheepers 

Verdienste  

Streek meriete 

Riaan en Petro Steyn 

10 streek 

Johan en Ohna Oosthuizen 

200 streek 

Oorhandig deur Pieter Hening 

Petrus Theron 

Kongres toekenning 

Beste Webwerf bydrae 

Ons neem kennis van Niel en Rozel  Goslett 

wat skoonskip gemaak het met SAWA se 

foto kompetisie. Ons sal met ‘’n volgende 

uitgawe meer foto’s en inligting  met julle 

deel. 

Petrus en Janine Theron– Kampleiers 

Facebook fotograaf  - Sonja  

James en sy waghond 

Tot op die einde word daar gekuier. 
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*Kamp bywoning: 20 eie lede en 1 gas.                                                                                                            

*Ons volgende kamp is by Nightsky 24 - 26 Oktober 2014.                                                                         

*Bestuurslid verantwoordelik: Johan Oosthuizen. 

 

 

Redakteur    Petrus Theron 

Piet Steyn oorhandig die volgende toilet plaatjies.: Oom Barend Hagen, Sailer Viljoen en Andre  

Potgieter hulle het verby Silverstrand se afdraai gery en in Robertson gaan draai...”Follow my 

leader”.   Tommie Scheepers jy kruip weg. Hy het vergeet om die tando in ’n veilige posisie te laat 

en toe agteruit gestoot met sy bakkie. Die gevolg is ’n gebreekte tando bar. Gelukkig is daar iets 

soos ‘n sweismasjien in die dorp. 


