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Onrus 15—17 Mei 2015 
 

Vrydag 

Suidwes-Kaap  

Hierdie naweek is dit Onrus se beurt, ek sê vir Janine ons moet maar regmaak vir ’n koue nat naweek.  
Andrè het ook weer vir ons iets op “gesigboek” geskryf en lui soos volg:  

Verseker was daar kommentaar ook gewees om die aan te moedig wat wel gaan kamp, soos: onthou die 
OBS en ons SAWA’S kan dit vat! Nou weet ons ook al vir die soort weer moet jy reg staan met jou 
woonwa want die wind kan jou dalk net klap van die Noordekant af. Met die aankoms word daar hallo gesê 
op ’n egte SAWA manier ( soen almal wat arriveer ) en saam daarmee het ‘n koel Noordewind ook hallo 
gesê. Dit was so lekker om weer die see te kon sien, hoor en ruik.  

Mmmmm weer kamptyd, heerlik. Die weerman wil net sê, pak WARMKLERE in. 
Gaan koel wees, maar wie is bang? 

Die reuk van lekker kerrie het in die lug gehang en dit kon net die 
vetkoeke se vulsel wees. Ek moes gaan Ondersoek instel. Ja, maar is 
gou meegedeel dat dit eers na Boekevat verkoop gaan word. Hier 
was al weer voor die kamp hard gewerk. Hier is Antoinette Steyn 
aan die werk.  
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Isabel Steyn se boodskap was baie gepas en uit die hart uit. So het ons ook weer met nuwe oë na Ps. 23 
gekyk. 

Hierna was Paul Steyn aan die woord... Ja dan word daar 
altyd gelag. Die naweek se program word bespreek asook  
waar ons die rugby gaan inpas. Dit was ‘n lywige be-
spreking en sommige van ons het nie mooi geluister nie.  
Seker weer gedink aan die lekker vetkoeke wat wag.  
Later meer hieroor.  

Mens maar die goed is lekker, Louise Mitchell het ook ‘n draai kom 
maak om dit te beaam. Hier was die Steyn span weereens ’n wenner 
gewees. Antoinette en Isabel het gesorg vir die vetkoeke en Petro 
Steyn het die geldsake hanteer maar eers moet daar geproe word. 
LEKKER! Baie lekker en dit was maar nog net die begin! 
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Ons het geweet die naweek gaan ons min wees want 
vir Suidwes-kaap was dit ‘n swaar week gewees.  
Fanie Strydom is Saterdag 9 Mei oorlede en Don-
derdag (14de) was sy roudiens gewees. Hy het in 
1991 by SAWA Suidwes-Kaap aangesluit. ’n Man 
met ’n  passie vir sy gesin en die lewe. Alet, Kinders 
en  familie mag Hy julle dra in die tyd, ons hart is 
seer saam met julle.  

Fanie hierdie een is op jou. Ons het toe gedeel in  
staaltjies en die goeie tye. Ons gaan jou mis. 

Andrè  Potgieter het 
ook sy staanplek 
gekry, ja soms gaan dit 
so dat jy drie keer eers 
van posisie moet     
verander voordat almal 
tevrede is en hier voor 
moet jy hare op jou 
tande hê....moet nie 
alleen voel nie. Tog dit 
lyk nou te mooi daar 
op jou plaas en die see
-uitsig maak alles die 
moeite werd. So het 
ons vure toe begin 
brand en was daar tot 
ou aand toe gesels. Na 
3 vetkoeke het die 
braaivleis in my bak-
kie maar gewag vir 
ontbyt.  

Louis en Salome Low se woonwa 
het  ongenooide gaste ingehad wat 
hulle gehelp het aan al die losgoed in 
die woonwa. Jammer, om van julle 
skade te hoor, ek hoop net nie hulle 
gaan ook nou by ons wil aansluit 
nie. Kyk die nodige kamp goedjies 
het hulle mos nou. :)  Ons is bly julle 
het tenspyte daarvan nog steeds kom 
kamp. Hier is Salome low en Talita 
Stemmet vol lewe en opgewek. 
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 Saterdag 

Vroegoggend het ek en Janine Theron gaan foto’s neem in Hermanus. Die nag was nie te koud gewees nie. 
Voor op die rotse het die dassies al gesit en wag vir son se kind om sy gesig te wys. Hulle is beslis mense 
gewoond. Die see het net daardie rustige uitwerking op ons mens en om te dink die aarde is bedek met twee
-derdes water. Die Skepping is volmaak en onderhou hom self. Hier is orals die mooiste wandel     padjies 
al langs die see.  Daar het ‘n paar druppels begin val en ons het opgepak.  

Hierdie Suidwes-Kaap mense is altyd so bedagsaam. 
Sien, ons was mos nou weer uit gewees en met die 
paar druppels reën wat toe geval het, is al ons los 
goedjies mooi diep onder die dakkie gebêre. Baie 
baie dankie. Kom drink ‘n koppie koffie volgende 
keer. Hierna het inbetaling gevolg. 



1 

 

Net so vir die wat nie weet hoe doen ons 
dinge in SWK nie, gaan ek gou verduidelik. 
Jy knyp twee balle tussen jou bene......beslis 
nie so nie. Elke bestuurslid is ‘n voog oor ‘n 
klompie lede wat deur wyse van trekkings 
aan hom/haar toegeken word. Hulle kry dan 
‘n beurt om een of twee kampe aan te bied. 
Die keer was dit Paul Steyn se beurt. Dis ‘n 
span poging en Isabel Steyn is altyd daar om 
te help. Uit die groep word dan ‘n Kampleier 
gekies wat toesien dat al die los takies gedoen 
word. Dis ook sy taak om te sorg dat elkeen 
‘n staanplek kry tydens ‘n kamp. Op die ma-
nier leer jy gou die lede ken en is almal deel 
van ‘n wenspan, dit is Suidwes-Kaap! 

Tannie Sippie Henning het haar tuis gemaak in die 
woonwa met brei werk. 

Sailer Viljoen het vir Estee afgeneem, ek wag nog 
vir ‘n paar foto’s van jou af Sailer. 

Louie-Cecile Boonzaaier en Estelle Havenga het 
bietjie fietsgery maar eers moet hulle verby Paul 
gaan. 

Van die ander lede het in die dorp gaan rondloop. 
Dennis en Louise Mitchell asook Herman en 
Marieta Gerber is Kleinmond toe. Die weer was vir 
ons goed vir die res van die naweek.  
Iewers moes ons tyd maak vir rugby ook en het ‘n 
klompie van ons manne by ‘n oulike Pub  net buite 
die kampterrein gaan rugby kyk. Hier het ons groot 
visserman stories gehoor maar vis, dit was daar 
nie. Die storie het ‘n kinkel so lees maar Bollie-
blad. 
So het die Saterdag ook verbygevlieg en is daar 
reggemaak vir boekevat. 
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Ja, so mooi hier, hoe kan mens môre al wil huis toe gaan. Amper vergeet ek dis nou eers boekevat tyd. 
Sommige van die lede was nou nie betyds vir die verrigtinge nie en is nou glo bo-aan iemand se                  
gebedslysie. Dit alles gesê in ‘n goeie gees.  
SuidWes-Kaap is geseënd met manne vroue en selfs kinders wat vir ons die boodskap kan bring. Vanaand 
was die Riaan Steyn se beurt. “Los jou laste agter en sny dit van jou af” 
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Ons 
gaan 
nou 
braai! 

Saam braai, hout en slaai word voorsien en daar is nog vetkoek ook te koop. 
Ons het hier lekker saam gekuier en dit was een groot fees.  

Bettie Reinke en Joan Foster Paul en Isabel Steyn Andrè Potgieter 

...en daar was   
staaltjies van ons 
gewese Skimkamp. 
Salome Low mag 
nie meer gebie het 
nie en die hande 
moes toe in die 
sakke kom. Dit het 
haar egter nie gestop 
nie, want haar bene 
het die sein gegooi.  

Alec Foster 

Foto: Andrè Potgieter 
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Vir wat lag julle drie so lekker? Estee en 
Sailor Viljoen en Andre Potgieter. 

Foto: Andrè Potgieter 

Nou ken Andrè ook vir Nuts die Olifant! 

Frans en Bettie Reinke—kyk mooi, so word 
dit gedoen! 

Archie Mitchell gesels met Alec en Joan Foster en   
Bettie Reinke  

Sonder my braaivleis en vuur 
Sonder my braaivleis en die vuur sal ek ouer word nie kan verduur 
Sonder sjampanje en die see se kos sal ek altyd smag na liefde se dors 
Sonder die son se rooi se groet sal my gemoed maar net verroet 
Sonder die rose en die mane skyn sal my hart maar weg kwyn 
Sonder die nuwejaar en soen sal ek my dae nooit kan versoen 
Sonder bid en die branders se breek sal my bestaan verbleek 
Sonder die donker wolk se silwer rand kan ek maar alle hoop verbrand 
Sonder staar na die sterre se skitter sal my vreugde net verbitter 
Sonder die kranse ego in my taal sal ek geen antwoorde kan verstaan 
Sonder die lief en die leed sal ek nie meer die lewe kan meet   ( Miempie Swart) 

Carla Smit aan die 
stuur. 
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Sondag 

Rene Retief is ‘n toeskouer terwyl Paul Steyn al weer Petro Meyer se vleis proe ......Jan Meyer en jy doen niks. 

Daar was die wat tot ou-aand nog by die vure gesit en gesels het. Gun wonder ons sien so uit na al die kampe nie. 

Eskom het ook vir ons sonder krag gelaat en gou het plan B ingeskop. Ons kook water op die gasstofies vir 
koffie. Ds. Clifford Heys het vir ons die diens waargeneem. Wat ‘n belewenis was dit gewees en het Ps. 
104 vir ons nuwe betekenis gekry. Ons wou net nog hoor en kon nie glo die tyd is verby nie. 
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Na die diens was daar koffie, tee en lekker eetgoed    
gewees. Dankie vir die dames wat so mooi na ons mae 
kyk. Oo ja Petro Steyn jou gebak van laas nag was uit 
die boeke.  

Dankie, Petro... Die een is so in die ry op pad huis toe 
aangestuur. Niël Goslett jy het uit gemis, Petro sal maar 
weer so moet maak.  
Hierna het Pieter Henning ( ondervoorsitter) vir ons     
voorgegaan met voorsitterstee. 
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Pieter en Talita Stemmet in voorgestel as nuwe lede. By hulle staan Pieter Henning en 
Paul Steyn. 

Julle en die span het goed gedoen - dankie 
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Liewe heksie, is dit sy die?  Petro Meyer, gelukkig het 
jy nie weg gevlieg nie. 

Nou wat gaan hier aan? Die woonwa se deur 
is toe gepak. Riaan en Petro het al weer 
rondgeloop.  

Sondag was ‘n besonderse dag en ons het ‘n ent langs 
die see gestap. Hier loop ons toe vir Joan Foster en  
Bettie Reinke raak. Daar is altyd tyd vir ‘n geselsie. 

Hierdie blommetjie blom ‘n paar meter van die hoogwatermerk af. 
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*Kamp bywoning: 17 eie lede, 4 gaste en ander streke 0 = 21  Totaal   .                                                                                                            
*Ons volgende kamp is by Goudini 19 - 21 Junie 2015 

*Bestuurslid verantwoordelik: Melicia Engelbrecht 
*Foto’s geneem deur Petrus Theron tensy anders aangedui. Dankie vir die foto           
bydrae’s en stuur gerus van jul foto’s vir my na ‘n kamp. 
*Kommentaar is altyd welkom  
 

Redakteur    Petrus Theron 

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

Foto: Andrè Potgieter 

Die blad is leeg want ons was almal baie mooi soet 
gewees. Dit sou nou vir my die maklikste uitweg ge-
wees het maar die keer moet ek hand in eie boesem 
steek.  

‘n Klompie van ons manne het mos gaan rugby kyk en daar was toe by die plekkie ‘n 

goeie prys op hulle draft bier gewees. Die rede hiervoor is die datum van Vrydag 15-5-15.  

Hier in die plekkie was toe ‘n paar baie interessante karakters gewees. Drie vissermanne, 

die regte mccoy’s. Dan was die Taliban ook daar gewees, asook “Ek en Jy” se eienaar in 

Bokkomlaan. En ‘n klompie jong engelsmanne. Nou weet ek nie of die ander manne se 

vrouens hulle gebel het nie maar hulle het stuk-stuk verdwyn of dalk was dit omdat die 

Leeu’s so vêr verloor het. Wel, 18h00 was dit boekevat gewees en ons, ek en Paul het 

daai een gemis. Ons het baie gou gehoor by ons aankoms by die braai dat ons nou heel bo

-aan die lysie is en dit is glo iemand se gebedslysie. Dis nou wonderlik van Suidwes-Kaap 

se lede om so mooi na ons te kyk selfs op die gebied. Ons “like” julle baie! 

Petrus Theron 
Paul Steyn 


