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Suidwes-Kaap 
Dwarskersbos 
14-16 November 2014 

Kerskamp 

Ons wag al heeljaar vir die kamp, van die grootmense is meer opgewonde as die kinders. Dis hier waar die 

Oumas en Oupas ook weer kinders word. Suidwes-Kaap doen ’n ding nie half nie en die naweek was weer 

so gewees! Baie van die Ooms en Tannies het al Donderdag vroegoggend kamp toe gery. Die een Oom, ek 

dink sy naam is Oom Niël, hy het gery tot by Oostewal of is dit nou Oosterwal, daar oor geslaap en toe 

kom kamp. Nou wil hy ’n toer platjie hê. Ek dink hy moet ’n Swartplatjie kry want hy het sonder Tannie 

Rozel en my maatjie Kristie daar opgedaag. 
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Vrydag het daar nog 

mense gekom en van 

die Ooms het die grond 

voor hulle woonwaens 

gehark om die blare 

weg te kry.  Dit was 

nou cool toe nog van 

my maats kom want ek 

wil nie hark nie. 

Nou speel hulle, kyk waar staan die tent - in die 

pad. O grietjie groot moeilikheid. 

Bertus moes slinger draai en 

dit vat lank. Hy sê sy Pa het 

gesê hulle moet help opslaan. 

Oom Niël kom toe daar aan 

met ’n masjien wat net so 

prrrr maak dan is die poot 

onder. Ons moet vir Pa so 

een gee vir kersfees sê  Ma 

Mia. Nee twee sê Bertus 

Van die Ooms en Tannies het gesit en 

gesels. Oom Hennie Delport het nie ’n 

stoel nie maar hy het ’n plan gemaak. 

Oom Piet Steyn het nie ’n stoel nie en 

ook nie ’n plan nie so hy moes toe maar 

staan. 

“Oep is Oepe 

Tralie gesluit-loep 

rond 

Toe toe is moertoe” 
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Rikus Engelbrecht het kom saam kamp, hy 

is nog baie klein. Hy het nog nie geleer om 

te huil nie en Ma sê hy kan nog nie 

saamspeel nie. Tannie Melicia en Oom 

Hanlo is sy Pappa en Mamma. Julle is ook 

cool.  

Dis nou ’n lekker motor bike. Pa 

sê ek is te groot vir die bike. Pa 

sê ook ek is te jonk om sy motor 

te ry. Hier ry Wernich en Ulrich 

Oosthuizen. 

Óom Koos Oosthuizen het 

vir ons Boekevat gehou. Jy 

vat nie iemand se boeke 

nie, nee jy leer meer van 

Jesus. Ons het mooi gesing 

ook. Dankie Oom. 

Oom Danny is ook lek-

ker stout. Hy noem sy 

vrou delicious. Ek weet 

nie wat dit beteken  nie 

maar die mense het baie 

gelag. Ons word toe 

genooi om ’n geskenkie 

by sy woonwa  te gaan 

haal en daar is ook lek-

kers vir ons  almal. 

Tannie Delicious (Teresa Le 

Roux ) sê dis ’n slush puppy  

masjien. My pappie sê die goed 

laat sy brein vries. Ek het die 

naweek so baie daarvan  verniet 

gekry.  

Anché Louw, 

Simonè Basson, 

Wernich      

Oosthuizen en 

Elmarie Steyn 

kry hier leker-

goed pakkies en 

’n geskenkie.  

Hulle sê Oom John 

McDonald gaan 14 jaar 

oud wees as hy weer ver-

jaar, iets van “sukkel 

jaar”. Daarom mag  hy 

ook lekkers kry. 

Een van my Louw maatjies sê hulle gee vir hom te veel lekkers by die kamp ...dit maak hom mal. 

Die ooms en tannies het eers vir ons naweek gaan betaal en toe 

kry hulle ’n geskenk van tannie Ohna Oothuizen, Tannie Janine 

Theron was baie bly. Dane le Roux en Gerhardus Theron het  

malvalekkers op ’n stokkie uitgedeel. 
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Baie later die aand het drie engele vir al die Tannies malvalekkers met tjoklets opgaan gee. Hulle was lek-

ker laf. Dit was Oom Danny le Roux, Hanlo Engelbrecht en Petrus Theron.  

’n Ander Oom sê mens moet nie rondloop 

as jy kamp nie, dan kom daar engeltjies 

wat jou plek oppas en hulle kan nie lank 

stil sit nie, dan skuif hulle al jou goed 

rond. Die een engeltjie oom het gesê dis 

omdat die tannie nie daar was om haar 

malvalekkers te vat nie. As hulle die goed 

so pak nè, dan sien die skelms daar was 

klaar iemand, ek is slim nè! 

Pa sê dis ’n Loerie braai , hy 

gebruik min hout en hulle 

eet net ’n bietjie vleis want 

die maalers is al stomp. 

Hulle braai ook vroeg want 

hulle kan nie so goed sien as 

dit donker is nie.  

Ek het gesien hoe gaan die 

drie engele daar in en hulle 

het nooit weer uitgekom nie. 

Oom Niël en tannie Rozel 

Goslett, oom Petrus en tannie 

Janine kon nie slaap nie, want 

hulle het al 5h00 die oggend 

gaan foto’s neem. 
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Janine Theron 

Velddrif    Bokkomlaan 

Rozett Viljoen 

Janine Theron 

’n Baie           

besonderse     

oggend by ’n 

baie mooi plek. 

Ma sê Kersvader kom vir ons kuier maar sukkel nog om al sy pakkies bymekaar te kry want die poskantoor 

staak. Ek weet nie van staak nie. Ma sê hulle wil nie werk nie so dan moet dit lui mense wees wat daar 

werk. Ek staak ook partykeer as Ma my baie werk gee. Ek het toe die poskantoor gaan soek om vir       

kersvader te help. Ek kan goed soek .......kyk hier, Ek het vir oom Petrus en oom Paul Steyn gaan roep om 

vir hulle te wys wat ek gekry het. Hier is die staker! 

 
Ek like oom Paul, mag ek maar like sê? Hy 

weet hoe om met ’n staker te werk. Hy gooi 

hom  nat en die oom Danny le Roux was 

glad nie kwaad gewees nie. Hulle bel toe vir 

kersvader en vertel hom wat gebeur het. Ek 

wil ook sy nommer hê want al my briewe lê 

nog net so by die poskantoor. Oom Danny 

het toe buite gaan lê by die tannies. 
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Hou julle ook van stories?  Amper vergeet ek van die een. Oom Petrus het Donderdagaand baie laat gaan 

foto’s neem net buite die kamp en by die see ook. Toe hy terugkom by die hek was dit vasgemaak met 

draad en daardie plastiek goed wat nie weer kan los kom nie. Hy het toe bo-oor die hek geklim en gaan 

slaap. Vrydag kom oom Andre Potgieter na hom toe om verskoning te vra vir die hek wat vasgemaak was. 

Hy sê van die tannies het kom kla dat daar iemand buite die kamp was wat vir hulle loer en hy het ’n flits 

ook  gehad. Die dat oom Andre die hek toegedraai het.  

Pa sê ek moet kom help vuurmaak want ons moet so 16 brode bak en baie hoender braai. Kinders hou van 

vuurmaak. Die ooms is laf, hulle sit ’n hele toe tjoklet in die deeg met die plastiek nog aan. Oom Paul het 

toe vir oom Danny en oom Koos gewys hoe maak mens tjokelet broodjie. Pa sê ek moet vir al die ooms 

wat gehelp het dankie sê: Dankie, julle nou weet ek ook van baie hoender en brood bak. 

Oom Danny se gesig is vol meel, oom 

Paul se hemp en sy bril het botter op. Ma 

steek weg die meel hier kom moeilikheid, 

ek ken van moeilikheid dit was daar by 

Mountain breeze gewees. Oom Koos 

Oosthuizen hy was net so stout. Toe lui 

die Klok! 
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Ma waar bly 

Vaderkersfees?  

“Ëk weet nie my 

kind”. Ma die een 

lyk soos Dawie die 

kabouter en hy ken 

ons name. Ma ek 

hou van sy  

Dogter. 

Kristie Goslett 

Simoné Bassom 

Bertus Louw 

Rikus Engelbrecht 

Tiaan Louw 

Anché Louw 

Micheala Griesel 

Ulrich Oosthuizen 

Wernich Oosthuizen 
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Hierdie kersvader was bakgat, hy het onthou dat Bertus Louw se pa verlede jaar gevra het vir ’n motorboot. 

Ek het gesien tannie Rozel het ook vir kersvader iets gaan vra. Dit lyk my die tannies hou van kersvaders. 

Rozel Goslett Isabel Steyn Sonja Delport Joannine Oosthuizen 

.......en toe gebeur daar iets .....oom Paul Steyn het ook op kersvader se skoot gaan sit. Pa sê kersvaders was 

uitgeslape en reg vir wat kon gebeur. Uitgeslape is om nie moeg te wees nie dink ek want hy slaap al heel-

jaar. Hy het in sy hoed rooi lippe goed gebêre hulle noem dit lipstiffy. Toe oom Paul gaan sit haal hy dit uit 

en smeer die oom se lippe rooi. Sjoe, toe moet kersvader keer want oom Paul wou hom soen. Die ronte het 

kersvader gewen. 

Dankie, aan  

Dienie       

Oosthuizen 

wat vir ons 

die rooi 

koets gery 

het. 

Pa hoe lyk al ons baie kosse? Het Pa my “persente” gesien, ons gaan lekker speel. Ek wil volgende jaar 

weer kom. 

Danny le Roux 

en Johan Oost-

huizen. 
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Oom John McDonald het vir ons die boekevat waar geneem. Weet julle wat, dit was die eerste keer dat ek 

’n regte Jesus babatjie op die verhoog gesien het. Net so was Jesus ook gebore en rondgedra Dankie, vir 

almal wat gehelp het daar,  om dit ’n mooi aand te maak. 
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Pa, so moet ’n brood tafel mos 

lyk en kyk net al die lekker 

hoender. Nou water my mond. 

Oom Johan en tannie Ohna was al die kosse daar by die kamp gemaak? Dan is ons mos die Suidwes-Kaap 

se SAWA restourant. Ek is so bly ons het kom kamp. Die Sawanante is almal tops! 

Die Tannies het vir ons baie kos in geskep. 

Oom James Mitchell soek baie 

roomys. 

Anché Louw het ook roomys 

gekry by tannie Ohna          

Oosthuizen.  

Die tafel het so mooi gelyk! 

Oom Paul Steyn het 

toe vir ons die veil-

ing gehou. Die goed 

was nie vuil nie 

maar die mense het 

die oom verstaan. 

Hy sê 100 100 wie 

gee vir my 200 ek 

het hom 250. ja en 

dan gee die mense 

dit. Gelukkig het hy 

nie vir my gevra 

nie. 
Dankie, aan Petro Steyn, Carla Smit en Estie 

Viljoen vir julle bydra. 
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Hierdie ete was nou baie aangenaam. 

Oom Hennie jou musiek was le
kker 

soos .n
 cracker so

 oom moet w
eer kom 

kamp. Ek het gesien van die ou tannies 

is n
og baie jonk, ’n

 mens m
oet jo

nk 

wees o
m so

 te dans. 
Toe kry die grootmense ook persente, maar weet 

julle wat, hulle het nie ’n kersvader nie. Ek dink 

hulle het ’n adres en kersvader pos dit vir hulle. 

Dan sê hy vir hulle, hul moet die persent vir  

iemand anders gee. Hy is slim sjoe want hy weet 

die mamma’s gaan loer as dit hulle sin was. 
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Ds. Maruis Britz het vir ons die 

boodskap gebring. Nou weet ek 

ook hoekom is party honde 

swart en ander wit. Ons moet 

vir die wit honde kos gee. Ek 

hou daarvan as hulle vertel wat 

hulle self by Jesus geleer het.  

Ian en Antionette Heyns is 

voorgestel as nuwe lede. Baie 

welkom by ons tannie en oom , 

ons is ’n groot familie saam. 

Sharon le Roux-

verdienste. 

Leane Smit-

verdienste. 

Niël en Rozel Goslett - 75 

Algemeen. 

Teuns en Liefie de Bruin -         

verdienste en gebiedstoekening. 

Nelius en Mia Louw -        

verdienste. 

James en Irene Mitchell - 10 

Streek 

Alex en Joan Foster -              

225 Algemeen.  Die oom en   

tannie ken al alles van kamp. 

Oom James 

het vir oom 

Petrus kom 

haal om die 

rob af te 

neem. Dis nou 

nie soos steel 

nie. 

Oom Johan en tannie Ohna die 

naweek was nie maklik vir julle 

nie. Tannie Ohna het haar Pappie 

Saterdag laat begrawe en Pa sê 

hy haal sy hoed af vir julle wat 

kom kamp het, ek ook,  gee my 

net ’n hoed.  Dankie, vir julle en 

Tannie Teresa , o ja, oom Danny 

ook, julle is yster sê my Pa. Ons 

like julle kwaai! 
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*Kamp bywoning: 26 eie lede en 2 gaste.       .                                                                                                            

*Ons volgende kamp is by Ouskip 23 - Januarie 2015                                                                        

*Bestuurslid verantwoordelik: Teresa le Roux 

*Dankie, vir elkeen se foto bydraes soos aangedui. 

*Kommentaar is altyd welkom  

Redakteur    Petrus Theron 

Lag maar lekker volgende keer is jy dalk op die bollie blad. 

Kom ons kyk wie kan heel eerste die regte naam en van vir die   

gesigte op facebook vir ons gee. Ja, hulle het saam gekamp. 

A B C 

Oom Koos Oosthuizen lyk so skuldig, ek dink hy het van die brood 

gegaps. Pa sê ons het nou genoeg geskryf. Ek het nog baie wat ek julle 

wil vertel so as julle weer van my wil hoor - sê net vir oom Petrus op       

facebook.  

Julle moet onthou van die Skimkamp, hulle sê ons moet soos sixties lyk 

en iets saambring van die sixties na daardie kamp toe. My ouma ken van 

sixties hulle het so snaaks gedans. Pa sê julle moet veilig ry en ’n ge-

seënde kersfees hê. Ons gaan julle baie mis lovies.............ai Pa. 


