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Suidwes-Kaap 
Ouskip -Vrugte fees 
23-25 Januarie 2015 

 

Kyk net al SAWA babatjies wat kom saam kuier het en daar was nog klein 

Kindertjies wat die wêreld vol gespeel het. Die Ouma’s en Oupa’s,  jy moes 

hulle sien, dit maak my opgewonde dat hulle betrokke is en deel is van die 

kleintjies se grootword - een woord– wonderlik! Nog iets wat my opgeval 

het, is dat ek nie eenkeer ‘n babatjie hoor huil het nie. Gelukkige Mamma—

gelukkige Baba. 

Hallo 2015.. hier is ons! Te lekker om almal te sien en voorspoed toe te wens vir die jaar wat voorlê. Ons 

was nog besig om ons woonwa reg te kry en alles uit te pak toe word daar al gevra  “is daar nog ‘n gaatjie 

vir ons iewers”?  Wel, by Suidwes-Kaap word gou ‘n plan gemaak sodat ons die naweek saam kan geniet. 

Hier was ook ‘n klompie gaste van streke Helderberg en Albatros wat saam met ons gekamp het die 

naweek.  

Sonja Snyman, Adrie Retief met 

Rikus Engelbreght en Thea. 
Alet Strydom en klein Lila 

Dennis Mitchell en Liam 

Slater 

Isabel Steyn, Rikus, Herman 

en Marieta Gerber 

Oom Pietie van Deventer het 

vir ons die boekevat waar-

geneem en vir ons terug-

geneem na die kruis toe. 

Dankie, vir hierdie padkos. 



2 

 

John Mc Donald (Kampleier) en Paul 

Steyn is hier besig om planne te 

maak vir nog ‘n staan plek of twee.  

Die jaar het skaars begin 

en Teresa en haar span is 

besig om fondse te in vir 

ons jeug. Hier was die   

lekkerste pakkies eetgoed 

vir die “kinders” te koop. 

Dankie, vir almal se hulp 

dit was ‘n wenner. 

 

Wat is nou lekkerder as om saam met vriende te kuier om die braaivleis vure......ons het gesels, gelag, trane 

afgevee en weer  gelag. Waar’s dit lekker...hiers dit lekker! Ons is bevoorreg om hier in te deel. 

Danny en Teresa le Roux baie geluk met die nuwe 

woonwa, mag daar net lekker gekamp word. 
Laat aand kom Danny, 

Teresa asook Joannine 

Oosthuizen daaraan met 

‘n vrugte pakkie vir elke 

woonwa.  

 

Sonia Bantjes pas haar 

roosterkoeke op wat lê en 

wag vir die kole. 
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Vroegoggend is ons gou huis toe om vir Gerhardus te gaan haal en ook nog ‘n paar bakkies eetgoed by  

tannie Koekie op te tel wat sy vir die jeug gemaak het. Hulle wou so graag kom kamp het. Met die gevolg 

het ons nou inbetaling mis geloop. Dankie, aan almal wat daar gehelp het asook vir die bydrae’s tot die 

lootjie lyste. 

Ons weet nou gaan Pieter Henning ‘n haas uit die 

hoed uittrek en die spanne is reg vir hom. Ek kon 

gou sien hier was ‘n klompie manne en vroue wat 

al heeljaar geoefen het vir die groot geleentheid. 

Joannine Oosthuizen wys tot wat se hoogtes sy in 

staat is en van die ander het besluit, voete op die 

grond is die beste. Nou wil ek net sê om van almal 

en alles foto’s hier te plaas gaan nie werk nie, 

want daar is meer as 700 geneem. 

 

Hier volg die spanne en was hulle “opgecharge” 

vir die geleentheid. 
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Hierdie spanne weet nie wat op 

hulle wag nie. Pieter, Danny, 

Joannine, Carla en Teresa moes 

die klompie intoom hou.  
 

Te fiets moes hulle die sakkie optel en 

verby die net ry, dan moet die sakkie oor 

die net gegooi word. Indien die sakkie in 

die binneband land is dit punte vir die span.   

Die Waterbottel moet per fiets 

aangery word waar die sand 

staan  en dieselfde geld vir die 

bottels met die sand. En om dit 

’n bietjie moeiliker te maak 

word daar seep aan die bottels se 

nek gesmeer. 
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Koos en Kobus ontvang 

hier namens die span ‘n 

wisseltrofee. Baie geluk! 

Koos van Wyk  (Helderberg ) was 

gelukkig met die eerste trekking 

wat Elmarie vir ons gedoen het. 

Pieter Bantjes en Bennie Pienaar was 

ook gelukkig. 

Dennis Mitchell ontvang hier ‘n groot bottel 

rooiwyn. Van hom sal jy moet ‘n geleentheid maak. 

Ek wil graag namens die bestuur dankie sê vir almal 

wat deelgeneem het aan ons vrugtefees pret dag 

asook vir die ondersteuning met die lootjie lyste. 

Die geld word weer teruggewerk na die lede toe, 

soos byvoorbeeld met die Skimkamp en Kerskamp. 

Ek het net weer die naweek gesien SWK se lede is 

tops en dit maak mens trots om te sê ek is lid van 

die streek.  

Janine Theron Janine Theron 

Janine Theron 

Janine Theron 

Janine Theron 
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Hierdie mense moes eers aan die slaap gesus 

word. 

Verjaardag by 

die kamp – 

Sailor Viljoen 

wat kan dan 

nou beter 

wees né. 

Baie geluk 

ook aan jou en 

mag dit ‘n 

mooi jaar 

wees. 

Sondag se diens was 

gelei deur Pastoor 

Andre Heyns. Dit het 

mooi aangesluit by 

die naweek se tema. 

Ek is net bly sy klere 

was heel die keer. 

Welkom ook as 

nuwe lid by SWK, 

ons weet dat jy en 

Karin dit gaan geniet 

by ons. 

Barry en Karin Goddard 

Verdienste 
Herman en Marietta Gerber 

 Verdienste 

Andre en Karin Heyns nuwe lede  
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Carla Smit 120 streek en 125 

Algemeen. 

Petrus en Janine Theron 120 Streek. Achie Mitchell 150 Streek 

Alex en Joan Foster 210 streek Kampleiers vir die naweek : John en 

Engela McDonald. 

Kyk mooi wie het hier foto’s 

geneem - baie dankie tannie Joan 

Foster 

Klein Rikus het nog nie ‘n kamp 

gemis nie. 

Ek hoor by die groen voël dat daar nog 

van ons lede is wat groen voëls gaan 

word. Dis nou vir die wat nie weet nie, 

as jy bo 55j is, kan jy ‘n Loerie word en 

‘n groen voël op jou woonwa kry. 

 

En nou wie het die Bollie blad gehaal? 

Wonder jy ook? 

 

Skimkamp nie vêrder as 150km...Hou jou 

epos dop, Sawa webwerf en Facebook, hier oor die 

naweek sal die briewe uitgestuur word. Laat weet 

asb. so gou moontlik of julle kom deel in die pret. 

Ons wil graag 50 woonwaens wees en glo my julle 

gaan dit geniet. Ons het afgeskaal teenoor verlede 

jaar om net weer ‘n nuwe beginpunt te kry. Gesels 

met die skim en hoor waar hy/sy sê ons gaan 

kamp..Skimmie weet baie meer as wat julle dink. 

Ek en Paul is al baie opgewonde en sien uit om julle 

almal daar te sien. Skimmie mooi leer ..... 
Sien julle 

by die 

Skimkamp. 
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*Kamp bywoning: 29 eie lede, 4 gaste en ander streke 6 = 39      .                                                                                                            

*Ons volgende kamp is by Skimkamp 20 - 22 Februarie 2015                                                                        

*Bestuurslid verantwoordelik: Petrus Theron en Paul Steyn 

*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. 

As jy vir die Tannie sê dit was ek 

dan kry jy niks waterlemoen nie. 

Die bak is nog vol water—dit 

was nie ek nie! 

Julle was goeie sports! 

By nadere ondersoek en nadat ek die foto vergroot het kom ek af op 

die paar tande wat deur die lug trek. Ek dink Fanie moet net seker 

maak hy het die regte stel opgetel. 
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Eet ‘n koekie en blaas ‘n 

ballon tot dit bars. Mak-

lik nè.Kyk hou spat die 

koekiekrummels. 

Die skare het gesorg vir 

baie ondersteuning, 

daar was ‘n  

woowoozella wat      

geblêr het. Anet het 

gesorg vir ‘n Mexican 

wave van die 

toeskouers. 

 

Die volgende item was 

maklik. Elke span sit in 

‘n ry agter mekaar  met 

‘n bak vol water voor 

hulle en agter die laaste 

spanlid kom daar ‘n leë 

bak. Die eerste persoon 

maak die beker vol   

water en gee dit bo-oor 

jou kop aan na die ou 

agter jou en laaste een 

maak die beker leeg in 

die kom, ook oor sy 

kop. Maklik nè maar 

….. die bekertjie het ‘n 

gaatjie in! 
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Iewers moet daar water wees en ‘n eier, dit werk ook altyd........... Volgende is nou wat die mense in die 

noorde noem: bokdrolspoeg. Hier in die Kaap het ons iets wat baie lekkerder proe en die ander voordeel is 

dat jy dit kan eet nadat jy dit gespoeg het. Rooi fireballs. Hier was baie maniere ten toon gestel hoe jy dit 

moet doen. 

Terug lê, knyp die 

boude, diep asem in 

en laat gaan. Dis die 

Barry tegniek. 

Hierdie een is die 

trompet tegniek... 

Trek terug die 

arms, kop na onder 

en lig jou kop vin-

nig as jy spoeg. 

Pieter tegniek 

Buig jou kop so vêr ag-

ter toe as jy kan, trek 

jou maag in. As jy reg 

is om te spoeg stoot jou 

maag uit en jou kop sak 

vanself,  baie vinnig. 

Dis die Fanie tegniek  

Hierdie is die 

een beentjie 

vliegtuig  

tegniek. 

Hierdie is die spiesgooi 

tegniek gedemonstreer 

deur Koos 

Paul demonstreer die ballerina tegniek, o 

ja … jy moet ‘n aanloop vat om dit reg te 

kry. 
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Moet tog net nie breek nie....en glo my hierdie was baie harde eiers. 

Ian Heyns-koeksuster tegniek Andre Potgieter - een hand tegniek 
Antwanette Heyns-oog 

op die eier tegniek 

Die vangs van 

die dag. 
Baie dankie vir elkeen se deelname, ons het lekker gelag 

en geskree. Pieter ek dink die terrein is beter as die ou 

plekkie. Nou vir die waterlemoen. Kyk Ohna se gesig. 
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Niël Goslett 

en Kobus 

Botha het vir 

ons die     

snywerk    

gedoen. 

 

Nadat ons bietjie gerus het, was dit tyd vir boekevat. Joanine Oosthuizen het dit vir ons gelei. Dankie, vir 

‘n stukkie uit jou hart uit. Nou ja ons het gewonder wie was die wenners van die dag gewees, dan was daar 

nog die lootjie lyste ook wat getrek sou word. 

Janine Theron Janine Theron 

Janine Theron 

Janine Theron 
Janine Theron 


