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Altyd Water 24-26 Julie 2015 

2015 

Suidwes-Kaap  

Waar’s dit     
lekker?  Hier 
was dit baie baie 
lekker! Al het 
die druppels 
geval, die koue 
ons geknyp. 
Sonskyn het ons 
ook gekry op die 
regte tyd. 
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Vrydagoggend vroeg is ons gehaak en durf die verkeer aan tot by Engen N1 stop waar ons by Paul, Isabel 
& Elmarie Steyn en Faul & Adri Retief aansluit. Bennie en Thea kon dit nie maak nie. Die mense kyk ons 
maar skeef aan want wie wil nou in sulke weer gaan kamp? As hulle maar geweet het hoe lank sien ons al 
uit na die kamp. Daar was darem ook ’n klompie wat bietjie “maller” as ons was, hulle het die lang pad 
Prins Albert toe aangedurf per motorfiets.  Ons ry van daar tot by  Du Toit Lodge  waar Jan en Petro    
Meyer  asook Danny, Teresa en Dane le Roux by ons aan sluit. Die ontbyt wat ons hier geniet het, was uit 
die boonste rakke, ons kan dit aanbeveel. Wat ‘n voorreg om in so mooi deel van die wêreld te woon, die 
natuurskoon is op almal se lippe.  

Elmarie Steyn  loop toe die Mnr raak,  
meer hieroor later 

Tydens ons ontbyt het 
die mede-eienaar vir 
ons vermaak met 
musiek en sang. Wow.. 
dit was nou mooi. 
Doen so voort! 

Ai en daar vergeet ek skoon van 
SWK se jongste lid, Rikus         
Engelbrecht het saam met Oupa en 
Ouma gery. Die katjie het ook 
saam met ons gekuier—Adrie die 
een is vir jou. 
Nou wil ek Altyd Water toe, almal 
is reg, die woonwa treintjie gee die 
gevoel van ‘n lekker lang toer. By 
Du Toitskloof kelder draai ons regs 
en volg die paadjie tot by Altyd 
Water. Sjoe, hier is al meer as tien 
woonwaens waarby ons aansluit. 

Hierdie gaan ’n groot winter kamp 
wees. Ons word gegroet en gou-gou 
is die waens lekker styf ingeryg soos 
net SWK kan doen! 
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Hier moet nog meer as 15 woonwaens plek en krag kry. Laat ek dit duidelik stel, vir Altyd Water is 20 tot 
25 woonwaens al baie. So hoed af vir al die Suidwes-Kaap lede en gaste vir julle samewerking om vir 
elkeen ‘n plek of moet ek sê graatjie te maak. Die middag gaan maak ons gou ‘n draai by Du Toitskloof 
kelder sodat ons die pakkies en kaartjie kan kry. In die pakkie is ‘n mooi glas, bekertjie, sop kaartjies en ‘n 
groen armbandjie. Hierdie jaar was die vloei van mense baie beter. 

Hennie Delport en Pietie van Deventer 
het by Deetlefs ‘n vetkoek  
“voorgereg”  kom koop.  

Faul Retief prakseer hier vir hom ’n kontrepsie  
sodat die bekertjie en wynglas kan hang. Moet 
sê dit het hom ‘n bietjie besig gehou.  

Hier word Danny 
nader geroep deur 
Niël Goslett, die 
ou lyk heel skep-
ties terwyl Niël 
die situasie baie 
geniet. 

Danny kry ‘n 
sakkie hout  
want by die 
vorige kamp 
het syne voete 
gekry. Lees die 
vorige Naweek 
in Beeld. 

Hier word die wors gebraai vir boerewors rolletjies wat na boekevat verkoop gaan word. Lyk my dit was 
net Hennie wat nie koud gekry het nie. 



4 

 

Sonja  Delport is aan die stuur van sake vir die naweek saam met haar voogde groep. Ian Heyns het vir ons 
die boekevat waargeneem. Ons moet weer kyk na ons lewens en verhouding met Jesus. Dankie, Ian. 

Inbetaling  het ons geskuif na 
Vrydag toe sodat Saterdag oop is 
om vroeg in die pad te val vir 
Soetes en Sop. Hier help Ian Heyns, 
Johan Oosthuizen, Carla Smit en 
Sonja Delport met die inbetaling en 
verkope  van die worsrolletjies. Dit 
is goed om weer vir Koos        
Oosthuizen te sien saam kamp 
nadat hy in die hospitaal gedraai 
het. Ons verneem ook dat ons nie 
Eskom se beurtkrag gaan vry spring 
nie. 

Faul het ook sy deel gedoen om die vuur aan die 
brand te kry. Ons het die hele tyd gewonder 
waarom die krag gedurig afgegaan het. Dan 
moet die breeker eers weer in die ablusieblok 
aangeskakel word. Dis toe die hele tyd die 
haardroër wat soveel krag trek. Niël help bietjie 
die vuur aan. Ons het tot laat aand gekuier om 
die vuur en sekere mense het vir “mamma” weer 
van vooraf laat koud kry toe hy laataand agter 
haar blad inklim. “Môreaand kom jy saam met 
my bed toe.”  

Wendy Jonker, Andrè Heyns, Andrè Jonker en Chris 
Loedolff  geniet die boere wors rolletjies. Manne die 
wors was mooi gebraai, nie te droog nie. 
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Jorina Minnie en Kristie Goslett  
Staan hier by die X5we. 

Dis koud  sommer baie koud. 
Bennie Pienaar kom tot die red-
ding met lekker vars moerkoffie 
op die vuurgemaak. 

Ons Boekevat is vroegoggend 
deur Pietie van Deventer 
waargeneem. Dit het mooi 
aangesluit by Vrydagaand. 

Daar word vir Pieter Stemmet 
gesing want hy het verjaar so 
by die kamp.  

Ons het ‘n splinter nuwe vlag nadat hulle ons vlag gesteel het by        
Yzerfontein. Baie dankie Pieter Henning vir jou speurwerk en al die 
reëlings en skenking.  Ons sal die een mooi moet oppas.  

Verlede naweek 
was die rivier se 
vlak tot hier bo 
by die walletjie. 
Met die gevolg 
het ‘n paar 
manne maar baie 
lig geslaap en 
selfs in die nag 
gaan kyk waar 
die watervlak lê. 

Daschbosch—Uniwines was ons 
eerste stop plekkie vir die dag.  

Hier het ons ‘n baie lekker bier en 
kaas sop geniet. Dit was ‘n eerste 
vir my. 
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Paul en Isabel Steyn 

Neil Smit-bier kon ook geproe word. 

Adrie Retief, Janine Theron en Petro 
Meyer by Mervida kelder. 

Slanghoek  was die volgende  kelder en 
hier het ons biltong sop geniet. Hier 
onder is die vaatjie maker se             
gereedskap.  
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Hanlo Engelbrecht  wag vir ‘n bekertjie 
sop. 

 Janelle Smit, Janine Theron en Neil Smit geniet die 
sop. Janine dit was nou seker vinger lek-lekker 
gewees, haar bekertjie is nou klaar skoon vir die vol-
gende rondte. 

Piet en Antoinette Steyn met die kinders 
het ons toe ook raak geloop by Slanghoek 
kelder. 
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Andrè Potgieter se foto bydra...bewoording is soos ek dit ontvang het. 

Kry by Neels van die 
Kraaifontein blikempies, hy 
brand die lewe uit jou uit. 

Tenminste smile Louie-Cecile 
hier, so wyn of sop was nie te 
bad nie., saam met  Yolandi 
Potgieter. 

Louie-Cecile het verseker 
gedink die wyn is suur saam 
met Estelle Havenga. 

Sonja Delport se foto bydra.... 

Sonja en Hennie Delport 

Riaan, Petro, Riaan en 
Leandri Steyn ...                             
 
 almal gelukkig saam. 

Sonja het vir Liam van Villa 
Rosa by Goudini kelder raak 
geloop. 

Liane, Jan-Daniel en Hendrik 
eet sweets terwyl oupa      
oppak. 

Petrus, Pierre van Deetlefs, Paul en 
Hennie. Hier het ek en Paul vir Pierre 
genader vir ‘n skenking van wyn vir 
ons AJV. Baie dankie aan Deetlefs vir 
hul ruim skenking! Teresa le Roux se foto bydra...... 

Neels en  Hanre Jordaan, Teresa en 
Danny le Roux 

Jan Meyer dit is koud ja. 

Bespreking oor AJV.......in die 
pophuis. 
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Faul Retief se foto bydra....... 

Hier was lekker saam gekuier die dag. Faul en Bennie verlang terug skool toe. Julle al twee moet voor 
pouse by die hoof se kantoor aanmeld. Mag nie rook en drink in die klas nie! 

Baie dankie vir julle bydraes , maak weer so asseblief, so as jy nie in Naweek en Beeld is nie maak seker jy 
stuur vir my foto’s aan. 

Verstaan jy..... 

En kyk wie loop ons toe raak by 
Jason’s Hill...Melissa, die een     
tussen Paul en Niël. Sy was eers 
die sjef by Bergsig kelder en glo 
ons manne—sy kan lekker kos 

Rozel Goslett geniet die stukkie koek 
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Kyk wie het vir die dag saam met 
ons gekuier—Alet Strydom....ons 
sal moet vir jou ‘n ry huisie kry    
sodat daar weer saam gekamp kan 
word. 

Kyk die twee mensies mag maar –
Bottomless Coffee band. Elmarie 
Steyn het hulle net so baie geniet. 
Hier het klanke uitgekom wat ek 
nie gedink het is moontlik waar net 
twee mense musiek maak nie. 

Rikus en Melicia Engel-
brecht. Kyk ma en seun se 
gesigte.....die koemkwart is 
bietjie suur....as ouma jou 
nou sien Melicia 

Paul, Bennie en Faul. 
Bennie sorg dat die glasse 
iets in het vir die foto, al 
is dit net water. Faul is 
nie so gelukkig met die 
een nie. 

Ons gaan nou by In die Hoek eet...... Ek hoop hulle is reg vir ons! 
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Bennie lyk my jy slaap nie net op die matjie vanaand 
nie meer op die kaal sement. 

O ja ek sien jou  ....... Pieter en Lizzie 

Op een of ander  
onverklaarbare   
manier het daar op 
Carla Smit se kos 
bestellings lysie 
( wat ons self moes 
invul) ver-
jaarsdagkoek 
gestaan. Maar sy 
verjaar nie. 

Ek het die jong 
klomp gaan haal en 
vir hulle die 
pophuis gewys. 
Hulle het toe 
gedink hulle is te 
oud vir die storie. 
Ek het ingeklim en 
gou was hulle deel 
van die pret. 
 
Hierdie salami was 
weggesteek. Faul 
het dit toe gesoek 
en weer met een 
opgedaag. Dit was 
toe nie die een wat 
hy gekoop het 
nie.....die besef 
daarvan het die 
twee lekker laat 
lag. Nou het hy 
twee. 

Jorina Minnie, Kristie Goslett, Petrus 
Dane le Roux en Gerhardus Theron   

Hier het ons baie lekker geëet en gekuier! 
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Die middag het ‘n klompie die rugby gaan kyk in Rawsonville, ander het ‘n bietjie gaan rus. Vroegaand het 
die koue ons weer bekruip en was daar weer groot vuur gemaak. 



4 

 

Die bydra het by my in boksie gelê—baie dankie aan die persoon. Wie kan julle raaksien by Boggom en 
Voertsek en wie dink julle het dit vir my gestuur? Maak maar weer so asseblief. Hulle kom ook seker van 
DuToitskloof af vra maar vir Elmarie. 
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Die kinder en van die groot mense het gesorg vir lekker vermaak die aand........ 

Toeskouers.... 
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Saterdagnag net 
voor twaalf kon 
ons al sien môre 

gaan’’n mooi dag 
wees. 

Sondag 

Altyd Water het Sondag vir ons ’n ander gesig gewys en was dit nie prentjie mooi nie. As jy iewers in die 
natuur naby ’n rivier rustigheid wil ervaar, gaan maak gerus daar ’n draai. Hiermee ook baie dankie aan die 
mense van Altyd Water wat vir ons die terrein so mooi reggemaak het. Ons hoop in die toekoms gaan ons 
weer by julle kom kuier. Ek dink dit was die meeste woonwaens wat nog daar gekamp het op een slag. 

Hendriena Oosthuizen geniet die oggend son. 

Foto: Sonja 

Sondag kon ons kerk hou onder die groot afdak en die sonnetjie was opgesoek. 
Baie dankie aan DS. Van der Merwe vir die uit die hart uit boodskap.  
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Pret blad...Klim deur ‘n besem 

...en het ons nie gelag nie......slegs die jong dogters en die uwe kon dit 
regkry. Sit nou met ‘n paar gerekte spiere. Weereens dankie vir almal se 
bydraes dit help baie. Julle moet weer so maak. 

Skenking vir Alta du Toit nasorg 

Bestuur het dit goedgedink om ons kollekte geld van die afgelope jaar te gebruik om vir Alta du Toit Na-
sorg ‘n skenking te maak. So maklik kan ons net die geld gee maar daar was die behoefte om meer as net 
die gee deel te doen. Ons het seep, tandepasta, tandeborsels, chips, lekkers , sappies en waslappies (wat 
deur een van die lede geskenk was) in 220 pakkies opgemaak. Dit sal nou tydens ‘n konsertjie, wat deur 
Sonja Delport gereël word, aan die inwoners gegee word. Kom wees deel daarvan. Sy sal die datum nog 
bekend maak. 
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Kampleiers: Ian en Antwanette Heyns. 
Julle het julle goed gekwyt van jul taak. 

Francois, Suretha, Vinette 

 Verna en Neels Jordaan  

    20 Streek 
Pietie en Annie van Deventer 

25 Algemeen  

Voorsitter :Johan Oosthuizen het die toekennings oorhandig. 

Werner en   
Karin Swart 

Lizzie Nel   
( B lid) 

Pieter Henning-Ondervoorsitter en 
Johan Oosthuizen-Voorsitter 

Johan Oosthuizen het die voorsitterstee waar geneem en dankie vir almal wat ’n lekker eet dingetjie 
saamgebring het, die tafel was omtrent vol gepak! 
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*Kamp bywoning: 29 eie lede, 1 gaste en ander streke 3 = 33  Totaal   .                                                                                                            
*Ons volgende kamp is by Mountain Breeze  AJV 21-23 Aug. 2015 
*Bestuurslid verantwoordelik: Pieter Henning 
*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. 

Ian Heyns het glo Vrydag terug gestoot met sy Toyota. Nou 
moet ek sê hy kan peep peep as jy naby is en daar is glo ‘n 
kamera ook agter vir die terugstoot deel. Nou klink dit vir my 
nie hy of die kamera of die peep peep het die boom raak 
gesien nie, So die boom het regtig rondgeloop. 

Bennie het die jong manne aan gesê om te 
sorg vir hout vir die aand se kampvuur. 
Hulle het toe sy woonwa voor toe gepak. 
Mooi gedoen Gerhardus en Dane. 
 

Die woonwa het nie krag nie sê Isabel. Hy het ek 
het die draad klaar ingeprop daarbo teen die wal 
sê Paul. Nou waarom werk dit dan nie ..... Wel dis 
nooit by die woonwa ín geprop nie. Mooi Louise 


