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Suidwes-Kaap 
Naweek in Beeld - 
Night Sky 
   24 – 26 Oktober 2014 

Johan Oosthuizen het vir ons die 

boekevat waargeneem Vrydagaand. 

Ons lewe is soos om op ’n tandem 

fiets te ry.....wie sit voor en is in 

beheer van die fiets?  Dit was heel 

gepas gewees veral van iemand wat 

’n tandem fiets ry. Dit gaan oor  

vertroue, vra vir Ohna. 

Night Sky het altyd so ‘n spesiale plekkie op ons    

kamplys vir die jaar. Dis iets anders, weg van alles, 

baie mooi natuurskoon en omgewing, hierdie naweek 

was weereens die geval. Hier was van ons lede wat al 

van Donderdag af kom kamp het. Dit het die Skim ons 

vertel op Facebook. Dit wil vir my voorkom asof die 

Skim van alles weet en het ook vir ons die foto      

aangestuur. Van hier is glo dop gehou wie kom vroëer 

kamp.  

...As ek moeg word vir die lewe in die stad.....  
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Na boekevat is ons almal welkom geheet en Saterdag se 

doen en late is verduidelik. Ons moes ook bietjie aan die 

program skaaf om plek te maak vir die rugby.  

Hier is Hendrina Oosthuisen, Estie Viljoen, 

Ohna Oosthuizen en Isabel Steyn besig met 

voorbereiding vir môreoggend se ontbyt. 

Judy Hendra 

se eier 

mengsel in ’n 

sakkie bly ’n 

wenner. Ryk 

en Lekker! 

Johan en Ohna Oosthuizen, die 

res van jou voogde groep en al 

die ander wat gehelp het ( ek 

dink die Skim het ook gehelp ) 

Baie dankie dit was lekker     

gewees. So word dit gedoen in 

Suidwes-Kaap om ‘ n mooi be-

drag  te in. 
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Wag,die wedstryd is 

eers later. Inbetaling 

word by Sailer en   

Estie Viljoen ons      

kampleiers vir die 

naweek gedoen. Hier 

word altyd gesels en 

gelag veral as Paul by 

is. 

Night Sky het baie gesigte...... 

Weens ander verpligtinge het Niël, 

Rozel en Kristie Goslett eers die 

Saterdg by ons aangesluit. Hy kom 

toe mos mank daar aan en dis hier 

waar Sakkie rys of is dit nou sak-

kie sement ( Joanine Oosthuizen) 

die kuitspier bewerk. Die gesigte 

vertel die hele storie, Sy weet waar 

om te vat......so het ek gehoor. 

Sonja Deport, Hilda en Henie Delport 

Terwyl ons aan die rondloop was, het ek vir Gerhardus Theron gevra om so ’n ogie te hou oor almal se    

los staande goedjies. Die opdrag was om die braai dromme in die middel van die gras te sit en die stoele 

rondom te pak. Daarmee in gedagte het die binne pret begin. Later het ek verneem dat die ander nie wou ry 

voordat ek en Paul gery het nie....waarom weet ons mos nou glad nie. Eers was dit om te gaan kyk of  

Bonivale se kaas winkeltjie vir ons Skim melk het en daarna was dit die wyn proe. Nou ja so ry ons toe die 

kampterein binne en daar word nog niks opgemerk nie. Wat het hier gebeur kom gou oor almal se lippe. 

Louis Havenga 

Ilona Bruwer en Elsabe Havenga  

https://www.google.co.za/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww01.ticketpros.co.za%2Fportal%2Fweb%2Fxml.php%3Fevent_id%3Db638a70f-c89f-1051-48bc-52833357bc33&ei=_yhPVJvjCsfxapvNgZAI&bvm=bv.77880786,d.d2s&psig=AFQjCNH
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So ja .....so word dit gedoen en hier was hulp gewees, dit kan ek 

sien. Dankie, aan Estie en Sailer Viljoen, Sonja Snyman, Kobus 

Botha en Gerhardus Theron. Vir elke item moes ons toe R5.00 

opdok tot ’n maksimum van R20.00 Die gees van SuidWes-Kaap 

is goed en dit het weer uitgestaan die naweek.  

Hiermee is daar oor die R400.00 ingesamel vir die skimkamp. 

Die jong klomp het toe die water aangedurf  

Gerhardus Theron 

Gerhardus Theron 

Gerhardus Theron 

Gerhardus Theron Gerhardus Theron 

Gerhardus Theron 

Kobus en Joanine Oosthuizen en Gerhardus Theron  het dit baie geniet. 
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Oop vergadering vir al die lede  

Suidwes-Kaap Skim Daar sit ek toe, saam met die grootmense in die SAWA Suidwes-Kaap tak se oop 

vergadering - oom Johan het gesê ons kan almal kom. Eintlik was dit lekker, niemand het baklei nie. Pa 

sê altyd die kerkraadsvergaderings is so 'n stywe besigheid en mense wil mekaar net bykom. Ek weet nie 

mooi wat bykom beteken nie. Hierdie was nie 'n kerkraadsvergadering nie, maar die mense het ook ge-

bid. Hulle het ook baie gelag. Een ding was vir my snaaks gewees. As ek vervelig raak dan teken ek op 

my hand in die klas. Ek sien toe 'n ander triek. Tannie mooi glimlag teken op haar voet - en dit in die 

vergadering. Ek het nooit gesien hoe sy dit geteken het nie, maar toe ek weer sien toe is dit daar! Vandag 

was ook mooi, al kon ek nie heeltyd daar wees nie. Pa sê die kerk is altyd so onder die bome men mense 

wat mooi boodskappies bring. Vandag het ons weer geleer bid. Na die tyd toe gaan staan daar twee 

omies op en sê hulle is ek! Kan jy glo! Altwee ook roofkykers - lees net my briefies maar sê nooit 'n 

woord op fuisboek nie. Oom Pieter Henning en oom Hennie Delpot. Kan jy glo, en hulle is sulke gawe 

omies. Jissie, en is daai oom Niel Goslett vol pyne. My maaikie vryf dit toe sommer vinnig weg, maar 

hy het lekker gebrul. Oom, oudword is nie vir sissies nie. Vra maar vir die ander ooms in julle tak. Ek 

het lekker gekamp, soos elke kamp. Julle het ook mooi gery verby my stoel - ek watch julle!   So ietsie  

vanaf facebook…….As die Skim kan jy ook facebook, kom gesels saam. 

 Dis altyd goed om te sien wat agter die skerms gebeur en beplan word. Dankie vir die Bestuur wat ‘n 

passie het vir die doen en late van SAWA en Suidwes-Kaap. 

Kyk of julle iewers die skim kan sien …..ek dink hom 

of haar Pa en Ma sit hier iewers. 

Wp teen die Leeus was volgende op ons lysie.      

Sommige lede het dorp toe gery en daar gaan rugby 

kyk. Ander het ‘n vuurtjie aangesteek vir ‘n lekker 

beesstert pot. Ons het maar geluister na wat die omie 

ons vertel op die draadloos. Ek weet nie aan wie se 

kant die omie was nie…..maar ons het hom en die ref 

gewen…….die leeus was makliker. Hoekom boo die 

mense so op Nuweland, hulle het nie voortande nie so 

hulle kan nie fluit nie. Dankie Paul vir die een. 

 

 

Louis Havenga 

dit lyk baie      

lekker. Hoekom 

is die Bloubulle 

so stil? 
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Welgedaan Wp julle was wenners reg deur die seisoen! 

Louie-Cecile Boonzaaier, James Mitchell en Andre 

Potgieter kuier saam, die wind het sterk gewaai van 

die middag af.  

Antoinette en Piet Steyn; Petro en Riaan 

Steyn het ‘n beskutte hoekie gekry. Kyk hoe 

lekker lyk die wors op die kole. 

Koos Oosthuizen en Sailer     

Viljoen (links), John McDonald 

en Johan Oosthuizen (regs) is 

hier aan die braai. Die         

Oosthuizens en McDonalds het 

in ‘n huis tuis gegaan want 

Maandag ry hulle verder aan. 

Gerrit en Ilona Bruwer; Elsabe en 

Louis Havenga (links) .Teen die 

tyd is die potjie kos al amper reg.  

 

Andre Potgieter (regs) wil ook die 

oomblik digitaal vaslê. Vroeg 

Sondag oggend moet hulle oppak 

weens ander verpligtinge. 
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Vroeg Sondag oggend word ons begroet met die mooiste gesig en geen wind. 

Niël en Rozel Goslett; Louis Havenga; Petrus Theron—SWK se fotograwe het die mooi probeer vas vang. 

Niël Goslett Niël Goslett 
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Niël Goslett 

Niël Goslett 

Niël Goslett Niël Goslett 

Louis Havenga 

Kristie Goslett neem hier met Pa Niël se kamera af, so 

een van die dae gaan sy vir ons naweek in beeld doen. 

Ons hoop dit gaan gou beter met jou  Kristie. 

Baie geluk met goud in die Voorslagtoetsing by die 

Voortrekkers. Ek weet wat dit beteken, baie harde werk. 

Ilona   

Bruwer  en 

Elsabe  

Havenga 

het ook die 

dam 

aangedurf. 

Pietie van 

Deventer 

geniet ook 

die water. 

Hennie Del-

port het glo 

eers gaan roei 

op die dam en 

toe die 

woonwa se 

tent opgeslaan. 

Louis Havenga 

Louis Havenga 

Gerhardus 

wys sy Pa hoe 

word dit ge-

doen. 
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Sonja Delport 

John McDonald het vir ons 

die woord bedien, Riaan 

Steyn en Hennie Delport 

het die voorsang gelei. Dis 

altyd ’n voorreg om so in 

die natuur stil te word voor 

ons Vader.  

Sonja Delport 

Tydens voorsitterstee.......... 

Hierdie is ’n groot een - 

tussen Niël en Rozel 

Goslett het hulle skoon-

skip gemaak met SAWA 

se foto kompetisie vir 

2014. Niël het die wen 

trofee gekry.  

Elmarie Steyn het ’n 

verdienste toekening 

gekry. 

Kristie Goslett ook 

verdienste.....Trotse Pa. 

Ilona en Gerrit Bruwer ook Verdienste 

Ons kamp leiers vir die naweek: 

Sailer en Estie Viljoen.  

Welgedaan. 

Koos en Hendrina Oosthuizen:                  

100 Algemeen 

Paul en Isabel Steyn: 

200 Streek 

Die twee wou toe mos 

skim wees........Skim het 

my laat weet daar is net 

een Skim! 

Nou wat nou? Hahahaaa 
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EK stap toe mos daar na die Oosthuizen’s toe en weet  met my neus is daar nie fout nie. Met die dat ek 

in die pot loer, sjoe ryk en lekker. “ Johan dis seker jou handewerk wat so lekker ruik “  wou ek sê 

maar met die opkyk slag sien ek die gesig........ 

Koos lees boek, Johan en John is aan die hekel met pink wol en dis 

toe al die tyd Hendrina, Dienie, Ohna en Engela wat aan die pot 

maak is. Hoop julle het die saam kuier geniet. 

Ek verseker julle dis nie die ou 

kar nie so soek maar lekker. 

Wie sê dit gaan oor die ou kar? 

Onthou om 20 tot 22 Februarie 2015 oop te hou. Ons wag vir julle en 

kom kyk wat gaan gebeur, 

Ons weet daar gaan water wees, al is dit nou net die water in ene Paul 

se waterpistool. Ons is opgewonde oor dit wat al op papier is so gesels 

met die Skim asseblief. Verlede Jaar se Skim is baie stil...... 

Ai julle is al weer uit-

gevang, julle het 

gedink ons wil ’n 

groepfoto neem maar 

al die tyd het die skim 

op die woonwa se dak 

gesit. 

Hy /Sy het die heel 

naweek in die einste 

woonwa gebly. 

Die muishond 

het ook kom 

kuier. Dit is 

glo die Skim 

se hond. 

Janine Theron 
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*Kamp bywoning: 18 eie lede         .                                                                                                            

*Ons volgende kamp is by Dwarskersbos 14 - 16 November 2014.                                                                         

*Bestuurslid verantwoordelik: Johan Oosthuizen en Teresa le Roux 

*Dankie, vir elkeen se foto bydraes soos aangedui. 

*Kommentaar is altyd welkom  

Redakteur    Petrus Theron 

Louis Havenga 

Louis Havenga 

Andre Potgieter is 

hier besig om die 

grondseil se penne 

uit te trek. Koos het 

ook kom help maar 

darem nie op sy 

maag gelê nie. 

Nou wat nou Oom Pietie ........met bril en al. 
Hoe weet mens as dit ’n lekker naweek was. As Joanine 

aan die slaap val terwyl sy voor bereidings werk doen vir 

die skool. 

Sailer hoekom is die middel paal so gebuig?  

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

Gerhardus Theron 


