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Goudini  19-21 Junie 2015 

Suidwes-Kaap  

ATKV Goudini spa, ja as ek die naam hoor dan gaan dit saam met nat en koud, veral as Suidwes-Kaap 
daar gaan kamp. In jou agterkop beplan jy al wat jy gaan doen om droog en warm te bly. Hierdie jaar was 
dit anders en die anders het ons half onkant gevang, jy weet die kop gedeelte, jou denke, want die son het 
heel naweek geskyn. Later meer hier oor. Nou kan jy die blou berge sien, die voëltjies raak mal, die natuur 
is nou in sy mooi getooi. Op gesigboek kom daar weer ‘n boodskap van Andrè Potgieter;  “Julle mense 
moet heerlik kamp. Ons sal in gees daar wees en verseker die kamp mis. Soos hulle sê - a man's got to do 
what a man's got to do. In die geval is dit om kamp te mis.” Dan was daar ander lede wat vroeg oggend 
verklap (gesigboek) dat hulle al te lekker kamp. Ons mis al die ander lede wat nie kon kom kamp het nie. 

Goudini; ”die plek van bitter heuning” is al aangeteken vanaf die 1700 en het al verskeie eienaars gehad. 
Onder andere die volgende: Du Toits, Therons, Jordaans, Bothas, Viljoens en Van der Merwes. In 1967 
het die bekende toergroep Rondalia dit gekoop en begin ontwikkel. Die ATKV self het in 1993 besit       
oorgeneem van die oord.  

Die feite:  Die water  wat uit die oog borrel, is chemies van die suiwerste en natuur likste, met 'n tem-
peratuur van 39,8°C. Die chemiese samestelling in gram per 100 liter is: kaliumchloried 8,7 – natrium-
chloried 10,4 – kaliumsulfaat 7,6 – magnesiumkarbonaat 12,9 – alumina 3,1 – ysterperoksied 0,2 en silika 
33,1.  
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Vrydag so het ons 
verneem is Sonja se ver-
jaardag en waar kan dit 
dan nou lekkerder wees as 
so by ‘n kamp. Ek glo jy 
het dit geniet Sonja. 

Na boekevat is daar 
ook vir haar gesing. Hier word goedjies vir ‘n troue gemaak , vele 

hande maak ligte werk. Sonja Snyman en 
Talita Stemmet. 

Malmesbury se boere het ook kom 
saam kamp en kyk net hoe fluks is die 
kinders. Die Landerye is al klaar 
geploeg. Lyk my hulle wag nou net 
vir die reën. Bertus en Tiaan Louw 

Sonja Snyman het vir ons die boekevat waar geneem, 
blydskap en vreugde was die boodskap. Mag dit ook 
deel wees van ons lewensverhaal. Dankie, Sonja. Kobus 
Botha het vir ons vertel wat voorlê vir die naweek.  
Melicia is die bestuurslid wat verantwoordelik was vir 
die kamp. Sy het haar huiswerk goed gedoen maar a.g.v. 
Rikus kon hulle nie die kamp bywoon nie.  Ons 
kampleiers, Kobus en Sonja het vir hulle ingestaan en 
alles het vlot verloop.  
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Nou weer terug by die kop ding, die denke........Die son het so lekker geskyn, toe gebeur daar iets, amper 
soos beurt krag. Die Son gaan speel toe mos wegkruipertjie en iemand het die yskas se deur oop gelos. 
Dis koud, sommer baie koud en die ding het al begin voor boekevat. Kyk, Niël Goslett begin vuurmaak 
met regte hout, kan jy glo, nie Charcoal in ‘n sakkie nie, ook nie rooikrans nie, nee vriende, kameeldoring 
en sy braaitjie is vol gepak. 

Hier vanuit ‘n ander oord hoor ons dat Danny le 
Roux sy drie sakkies kameeldoringhout soek. So, 
van vuurmaak daar by hom is daar geen sprake. Hy 
lyk nie baie gelukkig nie. Hy sien toe Niël se vuur 
en wens hom geluk omdat hy nou ‘n regte braaivleis 
vuur gepak het. Net daar word Danny hulle genooi 
om saam te kom braai aangesien sy hout nou weg is. 
Petrus Theron en Paul Steyn kry al weer die skuld 
vir die hout wat weg is. 

Die twee is besig met ‘n lang gesprek en Danny se oë 
dwaal. Hier sien hy eers die een sakkie hout raak en so ag-
ter Niël se stoel nog twee. Dis mos drie, dit moet my hout 
wees! Waar kry jy dit?  Neil :”daar’s my bakkie en hier’s 
die hout, ons vulstasie verkoop ook kameeldoring”. Die 
antwoord beteken eintlik niks nie. Binne pret is besig om 
aan my te werk en vir lag kon ek nie keer nie. Nou vra Niël 
vir Danny; “Is dit genoeg hout of moet ek nog oppak want 
ek ken nie eintlik die soort hout nie?” 

Danny; “Hier 
gaan kole wees 
vir Afrika.” Het 
julle al gesien hoe 
lyk ‘n le Roux 
rooster gepak, ek 
is seker hy het 
vergeet sy kinders 
het nie kom saam 
kamp nie. So 
word dan saam 
gekuier tot        
laat aand toe.  
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Dit is wat ek van Suidwes-Kaap geniet, dinge 
gebeur net en dit wat gebeur is altyd ‘n wen-
ner. Theresa le Roux wat ‘n hart vir die jeug 
het, het met ‘n paar Mamma’s gereël om te 
sorg vir malvatert en sjokoladepoeding wat 
hulle verkoop het vir fonds insamelings. 
Hier help Johan Oosthuizen en Janine Theron 
vir Teresa le Roux. Ohna Oosthuizen bou vir 
hulle poeding vir laataand. So maak mens!  
Al die Pappa’s word uitgenooi om             
Saterdagoggend by inbetaling te wees. 

Sailor en Estie Viljoen sit hier 
rustig en geniet die braaivleis. 

Kobus en Sonja  Hennie en Sonja Delport kuier 
saam met hul kinders. Hennie 
kry nie koud nie ...brrrrrr. 

Lings: Johan           
Oosthuizen, Dennis 
Mitchell en Gerrit    
Bruwer het ‘n warm 
pyp vuur so ook (regs) 
Kobus Botha en Paul 
Steyn. Glo my dit werk. 
 

Later die aand het ek weer gaan loer 
hoe dit gaan met die kameel kole en 
dit het die toets geslaag. Selfs met 
die braai van die broodjies was dit 
nog te warm en twee bakstene het 
tot die redding gekom.....lyk my die 
broodjies het al te warm gekry. 

Danny gaps ’n stukkie 
biltong terwyl Paul die 
foto kaap. Altyd reg vir 
‘n bietjie opwinding. 
Niël is die toeskouer. 
Julle het die aand kleur 
gegee. 
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Indien die koue nou al in jou gebeentes 
in gekruip het, is daar net een raad en 
dit werk. Kry jou nagklere , handdoek 
en gaan swem in die onderdak swem-
bad net voor slaaptyd vir ‘n halfuur. 
Dit was stap een. Stap twee, trek nou 
jou nagklere aan en jy is reg vir die 
bed. Hier kan julle sien Piet Steyn weet 
nie eers van die koue nie. Lekker slaap 
Piet en Antoinette Steyn. 

Teen die tyd van die aand is die 
kameeldoring al vergete en is al die ver-
lore gesels  ingehaal.  Die sakkies hout 
is weer terug na die eienaar  en nou 
wonder ek net of ons weer ‘n sakkie 
charcoal gaan sien. Wat ek wel weet is 
dat Niël se braaidrommetjie baie mooi 
dopgehou gaan word.  
 

Ons sal môre vroeg weer vir son gaan soek maar vir nou is hy vergete.  
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 Saterdag 

John McDonald en Johan Oosthuizen stap 
hier met hul geskenkies wat hul ontvang 
het by inbetaling. Baie dankie aan Melicia 
Engelbrecht, Sonja Snyman en Teresa le 
Roux vir die gedagte en die mooi ges-
kenkies vir al die Pappa’s. Dankie, dat julle 
die naweek ook hierdeur kleur gegee het en 
mooigemaak het. 

Dit is al oor nege en die son speel nog steeds 
wegkruipertjie. Ons weet, as hy sy kop gaan 
uitsteek, gaan dit ‘n baie mooi dag wees. Die 
skadunet afdakkies is nuut en dit werk goed. 
Hier is ook ‘n klompie springbokke in ‘n 
kamp wat al van vroegoggend pronk. 
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Nou word die son opgesoek en ontbyt gemaak, Kobus en Sonja daar is nie fout met ons neuse nie hoor, 
ruik baie lekker. Paul Steyn en ek het ons vroutjies bietjie uitgevat vir die dag en gaan wyn proe. 

Jason’s Hill was eerste op ons lysie. Niël Goslett het so paar jaar terug vir my die mooi plaas gaan wys. 
Van hier kyk jy af in Slanghoek vallei en omring die berge jou. Die wingerd is nou in hul rus tyd en moet  
regtig koud kry om volgende jaar weer mooi druiwe te dra. Hier is ‘n groot voëlhok met die mooiste voëls 
in. Hulle is egter nie deel van die “Soetes en Sop” volgende maand nie.  

Volgende stop was Slanghoek wynkelder, hier was die diens 10 uit 10 en het 
ons die geselskap geniet. Paul nou moet ek iets in my lyf kry en nie van die 
wingerd voggies nie. Ons besluit om die eetplek in Rawsonville te gaan toets 
vir ons soetes en sop naweek. Ini Hoek sports bar. Het ons dit nou geniet en 
gevoel ons wil dit deel met iemand, so Niël is gebel. “Ek is nou daar” Hulle 
het vroeër die dag 33 springbokke hier verwerk. Die kroeg area word voetjies
-hang genoem maar ons het verbygehou na die restourant area toe. Dis nou 
maar wors ons gaan weer hier kom eet. Kyk die speelplek vir die kinders. 
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Ons is betyds terug vir 
die Boekevat die keer  en  verneem dat ‘n klompie van ons lede gaan kyk het hoe lyk Altyd Water.  
Hennie Delport het vir ons die boekevat waar geneem en die tema was berge gewees. Dit het mooi 
ingepas by ons omgewing. Waar sal my hulp vandaan kom? 

Kristie Goslett het ook 
die son opgesoek en 
haar leerwerk gedoen.  
Dit wil vir my voorkom 
asof die stoel moet 
herontwerp word vir 
haar gebruik. Dink net 
aan al die materiaal wat 
gespaar kan word. 

Hier dink ek is die gesprek rondom die hout weer voortgesit of is dit 
nou strategie beplanning 
Oor waar gaan ons braai vanaand. 
Baie van die manne gaan rugby kyk. Ai maar dit was ‘n bitter pil 
gewees.  
Met ons terugkoms was ons aangenaam verras omdat ons vure al-
reeds gebrand het. Baie dankie Janine, maar ek dink die son het al 
weer wegkruipertjie gaan speel. Saterdagaand is daar rustig gebraai 
en ek het selfs ‘n paar potjies op die vure gesien.   

Yolande Bestbier het ‘n kole bak-
kie onder haar stoel gesit so  
Tommie gaan lekker warm slaap. 
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 Sondag 

Ontwaak nou uit jou drome, die oggendstond is hier....ons word wakker van al die verskillende voël sang. Vreugde vir ‘n nuwe 
dag. Vroeg al kry ek ‘n whatsapp boodskap van die kinders—gelukkige Vadersdag. Wat ‘n voorreg om vir my kinders Pappa 
te wees. Here seën en beskerm hulle elke dag. Net so het ons ‘n Pappa Vader wat omsien na ons. Ek is so bly—baie beter as 
wat ek ooit kan. Sonja Delport lei vir ons die kerk en welgedaan. Dit het my hart geroer veral toe Dawie Mitchell op sy Pa se 
skoot kom sit. Onmiddellik dink ek aan die liedjie: Tel jou seëninge, tel hul een vir een. Jou Vader boodskap was so gepas. 
Dankie, Sonja.     Hierna het ons koffie en tee gedrink. 
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Kampleiers: Sonja Snyman en Kobus Botha 
Julle het julle goed gekwyt van jul taak. 

 Johan Oosthuizen - Salome Low en Louis Swanepoel -Joeline en Herman Huysamen -  Pieter Henning 

 Estie en Sailor Viljoen    
    20 Streek 

Ilona en Gerrit Bruwer 
100 Algemeen  

Pieter Henning 
100 Streek 

Frans en Bettie Reincke 
175 Algemeen 

Engela en John McDonald 
230 Streek 

Johan en Ohna Oosthuizen  
230 Streek 

Voorsitter :Johan Oosthuizen het die toekennings oorhandig. 
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Dit was ‘n baie lekker 
kamp gewees. 
 
Onthou Soetes en Sop 

So baie gelukkig...Hoor my lied! (Alias Paul) 

Rek die beentjies Teresa. 
 
Dit het gelyk soos wasdag 
want die dou het sy werk 
goed gedoen laas nag.   
Gelukkig kon ons die keer 
droog huis toe gaan. 
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*Kamp bywoning: 21 eie lede, 0 gaste en ander streke 0 = 21  Totaal   .                                                                                                            
*Ons volgende kamp is by Altyd Water 24-26 Julie 2015 
*Bestuurslid verantwoordelik: Sonja Delport 
*Foto’s geneem deur Petrus Theron tensy anders aangedui. Dankie vir die foto           
bydraes en stuur gerus van jul foto’s vir my na ‘n kamp. 
*Kommentaar is altyd welkom epos: theron.pj@mweb.co.za 
 
 Redakteur    Petrus Theron 

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

“Ons kan enige tyd ingaan môreoggend, daar is nie tyd aan SAWA gegee nie. 
 
Plot nrs vir ons uitgesit is……12 tot 16, 17 tot 23 en dan 36, 37, 38, 41, 42 ,43 ,39, 40 45, 46.”  Sonja Delport het 
die inligting vir ons aangestuur sodat ons mooi kan weet waar ons mag staan. Goudini se staanplekke is baie 
mooi gemerk, dis regtig groot nommer, so groot as jy Kaap toe vlieg gebruik die loodse dit om te sê hulle het so 
pas oor Goudini-spa se woonwapark gevlieg.  Nou ja as ek so na die lysie kyk sien ek nie vir 44 raak nie. Nou 
soos ek verstaan het vroutjie die lysie in haar hand gehad en gesê; net hier, ons mag hier staan en daar word 
opgeslaan en reggemaak vir ‘n baie lekker naweek veral as dit jou verjaardag is. Met die koffie maak slag kom 
daar weer ‘n vliegtuig oor en hy gooi so ‘n “s”, ewe skielik is daar ‘n weerkaatsing van sy venster tot in Goudini en 
die Plot se nommer is mooi verlig, 44 lees ek reg? Sê vra sy..Ja...... Hennie hier’s groot fout ons mag nie hier 
staan nie! Mooi Sonja gelukkig het jy geweet hoe om die probleempie op te los. Hierdie storie het egter nog ’n 
stertjie maar dit sal ek eers net daar los. Jy verdien die Swart plaatjie. 

Kobus Delport het die eer gehad om die toilet 
plaatjie te oorhandig. 


