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Die jaar het Albatros pa gestaan vir die Nasionaal wat weereens ’n groot sukses was. Al die Streke het lek-

ker saamgewerk. Ons het Oostewal behoorlik vol gepak en vroeg-vroeg is daar al klaar lekker gesels en 

gekuier. Boekevat is waargeneem deur Christo Snyman en daarna het Niël Goslett ons gebiedsvoorsitter vir 

ons vertel waar die naam Loerie vandaan kom. “loer hier en loer daar” sommer so by almal in en gesels. So 

het dit ook die naweek gegaan. Daarna is die Nasionale voorsitter aan die woord gestel. Jannie en Alet 

Meyer het saam met ons kom kuier die naweek. Hier kan jy ook sien, die mense se hart klop SAWA en 

kamp! Sy woorde was Vriendskappe en die uitnodiging was daar om met hulle te kom gesels.  

Suidwes-Kaap 
Oostewal—Nasionaal 
13 - 15 Maart  2015 
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Albatros se voorsitter Louise Viljoen is hier 

aan die woord en vertel ons meer  oor die 

naweek. Daar word ook aan Jannie en Alet 

Meyer, Hi-tec baadjies gegee. 

 

Ons gaan nou 

braai! Mooi so  

Frans Reinke so doen 

mens dit.  Dis ‘n mooi 

gesig en ek glo by die 

volgende kamp gaan 

daar meer Loeries 

wees. Dit doen ons 

goed om te sien dat 

die Loeries so deel 

van alles is.  

Die wolke was ingekleur en ons het 

weer besef hoe bevoorreg ons is om 

so by die see te kamp. 
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So ken ons Suidwes-Kaap..eers werk dan speel. Gou-gou is die rolletjies 

gesny en gesmeer vir môreoggend se ontbyt.  
Die Skim is eers 

voorgekeer en ons 

oorhandig aan 

hom sy Skim pet. 

Op die noot wil ek 

vir Niël en Rozel 

bedank wat vir my 

ingestaan het om 

die Skimkamp se 

naweek in beeld te 

doen. Dit was 

tops. 

Inbetaling het ook ‘n plekkie gekry en dit is gou 

afgehandel deur ’n gesoute span. Vir die mense 

daar in die noorde - ons naweek tarief vir die 

kamp was onder R150.00  

So gesels - gesels, lag-lag is daar ontbyt gemaak vir 

baie mense en ’n koffie of tee was ook ingesluit. 

Hier moet ons bly ....dit gaan nog baie lekker word! 

Sjoe, Pappa 

“check”al die 

baie eiers... 

Klein 

Rikus 
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Melicia Engelbrecht en haar ma Isa-

bel Steyn het vir ons die geld sake 

en kaartjies behartig. By Ohna Oost-

huizen en Janine Theron het hulle 

roereier gekry. Sonja Delport het die 

bacon en uie geskep. Lizzie Nell en 

Suretta was by die broodjies en die 

koffietafel was beman deur Carla en 

Teresa. 

Boekvat 9h00 - Andre Potgieter so het die program gesê. Suidwes-Kaap se Andre Potgieter 

was nie eens gevra om boekevat te hou nie, en hy het bietjie klippe gekou in die week voor 

die kamp, het ek gehoor. Min het hy geweet dat Albatros ook ’n Andre Potgieter het. Hy het 

toe vir ons die boekevat waargeneem. Ja, ’n naam is ’n naam, so nou weet julle twee van 

mekaar—loer hier en loer daar....Loerie. 
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Die skare wag en die deelnemers is reg terwyl 

Johan Jacobs en Louise Viljoen die laaste be-

planning doen. Tien spanne het ingeskryf vir die 

spele en elke streek was verteenwoordig. Ek het 

vroeg al geweet hier gaan ons ’n paar nuwe 

trick’s sien vandag. Hier was houtlepels, kaart-

jies, water ballone, koek, stroop en room. Dit het 

die deur oopgemaak vir groot pret. Hier volg ’n 

hele paar foto’tjies wat die storie sal vertel.  

Die ding moet jy mooi beplan .......maar hoe beplan jy as jy nie weet wat gaan volg nie! 
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Daar 

was ’n 

klompie 

vis ge-

vang, 

hierdie 

het nie 

weg ge-

kom nie. 

Plat brood vir voorgereg is in wording. 

Nadat dit oor die kole gebraai was, is dit 

baie gou mee klaar gespeel. Janine Theron 

het die skuif werk gedoen. 

Danny le Roux is nou al heel naweek besig met Niël Goslett oor sy knolle rook vuurtjie wat hy aanpak. 

Sy kole is eerste reg en vir braai en Johan Oosthuizen, Dennis Mitchell en Niël  staan reg om te braai. Dit 

gaan maar sukkel. Toe kom Archie Mitchell ook nog by met net een stukkie hoender. Hier het ’n lang op-

voering begin tot vermaak van almal. 

Jannie en Alet Meyer was ons gaste vir die aand en die bestuur het heerlik saam met hulle gekuier en      

gesels. Dit was ’n lieflike aand om saam te kuier, die weer het ook mooi saamgespeel. 
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Sjoe,.....Oupa 

check al die 

baie vleise.  

Ons het so lekker geëet en gou is daar besluit om langs die see te gaan stap. Na die nagereg was dit 

die cherry op die koek.  



3 

 

Voorsitter Johan Oosthuizen 

het vir ons die voorsitterstee 

baie kort en saaklik aange-

bied. Dit was weer ’n goeie 

naweek gewees. 

Frikkie en Susan Gerber 

10 Streek 

Andre Potgieter en Louie- 

Cecile Boonzaaier 

10 Streek 

Pietie en Annie van 

Deventer 

20 Streek 

Koos en Hendriena  

Oosthuizen   100 Streek 
Niël en Rozel Goslett 

70 Streek 

Petrus en Janine Theron 

130 Streek 

Frans en Bettie Reinke 

160 Streek 

 

Paul en Isabel Steyn 

225 Algemeen 
Dave en Koekie Griesel 

230 Streek 

Barend en Judith 

Hagen 

260 Streek 

Dennis en Louise 

Mitchell 

260 Streek 

275 Algemeen 
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Die nag het ’n anderse mooi vir ons 

gewys.  

Na Voorsitterstee kom al die streke weer bymekaar vir die Kerk wat gelei was deur Theo Roux. Die hof-

saak boodskap sal ons bybly en was weer iets heel anders. Dankie Theo. Sondag het die wolkies vir ons 

kom kuier en glo my as die son ’n gaatjie gekry het, het ons dit gevoel. Pieter Henning het die trekking van 

die lootjie lyste behartig. Geluk aan die wenners en weereens dankie aan Hi-tec vir die pryse. Niël Goslett 

was aan die woord as Gebiedsvoorsitter en daarna het Jannie Meyer sy sê gesê. Dis lekker om te kon hoor 

hoe opgewonde hy is oor SAWA en die pad vorentoe. Ons is aangemoedig om oor SAWA met ander te 

praat en deel te neem aan die platforms wat alreeds daar is. Dankie, dat julle by ons kom kuier het Jannie 

en Alet. Hierna was dit koffie en koek tyd. Hier het ons vir oulaas as gebied saam gekuier tot ’n volgende 

keer.  Streke teenwoordig: Albatros, Helderberg, Noord-Boland en Suidwes-Kaap. 

Pieter Henning, Charlotte Hugo, 

Teresa le Roux, Elmarie Steyn, agter  

Esme Coetzee 

Niël Goslett  Kampleiers: Johan     

Jacobs, Fred Schmiedeskamp, Pieter 

Henning,en Koos van Wyk 

Niël Goslett Jannie Meyer 

Baie dankie aan almal wat gehelp het om die naweek ’n sukses te maak veral aan Albatros. Welge-

daan.  Onthou om April se WEG te koop want ons Skimkamp gaan daarin wees. Baie dankie aan 

Niël Goslett. Ek glo dit is net die begin. 
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*Kamp bywoning: 79 woonwaens                                                                                                            

*Ons volgende kamp is by Yzerfontein– Loerie kamp 24-27 April                                                                        

*Bestuurslid verantwoordelik: Louise Mitchell 

*Dankie, vir elkeen se foto bydraes soos aangedui. 

*Kommentaar is altyd welkom en ek soek julle foto’s ook! 

 
Redakteur:  Petrus Theron   epos: theron.pj@mweb.co.za 

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

Johan Viljoen vir dit het 

jy eintlik al lankal gevra. 

Hy gebruik mos sy    

bakkie om die braai 

dromme in bote te       

verander. Nie een keer 

nie ..nee ... twee keer! 

Tydens voorsitterstee is dit die foto wat geneem word deur ’n foto-

graaf van formaat. Ek het hom geplaas die uwe. Sekere mense gooi 

mos mens se skoene nat....  



1 

 

Gee die kaartjie aan vir jou maat, gebruik 

slegs een vinger. 

Kêrels die ballon moet onder jou ken 

wees en die t-hempie trick is uit. 

“Hulle het niks gesê van tande nie”. 

Die oorgee is die probleem manne. 
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En daar was wen-

ners. Dat jy nou so 

kan sukkel met ’n      

ballon. 
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Lepel loop - die lepel moet tussen jou knieë wees en dan moet jy dit aan die oorkant vir 

jou span maat gee wat dan weer die loop werk moet doen. Daar was ’n paar tegnieke 

toegepas. Loop, Spring, bo die knieë en dan Fred Schmiedeskamp se manier.  

Dit is ’n 

taai storie 

die! Hap-

pie vir jou 

en hard-

loop. 
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Paul Steyn het gesien Jannie 

Meyer kry bietjie warm. Alles in n 

goeie gees ! 

Jannie en Alet 

Meyer het 

lekker saam-

gespeel en 

hulle was 

goeie        

kompetisie. 

So doen      

Sawanante 

dit! 
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Dis nie ‘n tietie bottel die nie, jy moet hom 

sluk Pieter– laat hy val waar hy wil... 

Hi, jy mag nie help nie Dit lyk  

erger as 

fietsry, 

Pieter 

Henning. 

 

Ek is seker hier is van die manne wat ’n tweede keer 

in die ry staan.... 
Mooi so Paul Steyn, so moet ’n Loerie gehelp 

word, naamlik Ohna Oosthuizen. 

En daar 

was       

wenners! 

Dankie    

Hi-tec vir 

die mooi 

pryse. 


